
 

 

 

 

 

 

Väkivallan tulkintarepertuaarit ja identiteetit 

maahanmuuttajamiesten väkivaltaa käsittelevässä 

keskustelussa 
Diskursiivinen tutkimus sosiaali- ja kriisityöntekijöiden puheesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lakeus, Mari Kristiina 

Helsingin yliopisto 

Valtiotieteellinen tiedekunta 

Sosiaalipsykologia 

Maisterintutkielma 

Maaliskuu 2021 

 



 
 
 

Tiedekunta – Fakultet – Faculty 
Valtiotieteellinen tiedekunta 

Koulutusohjelma – Utbildingsprogram – Degree Programme 
Sosiaalitieteiden maisteriohjelma 

Tekijä – Författare – Author 
Lakeus, Mari Kristiina 
Työn nimi – Arbetets titel – Title 
Väkivallan tulkintarepertuaarit ja identiteetit maahanmuuttajamiesten väkivaltaa käsittelevässä keskustelussa: diskursiivinen 
tutkimus sosiaali- ja kriisityöntekijöiden puheesta 
Oppiaine/Opintosuunta – Läroämne/Studieinriktning – Subject/Study track 
Sosiaalipsykologia 
Työn laji – Arbetets art – Level 
Maisterintutkielma 

Aika – Datum – Month and year 
03/2021 

Sivumäärä – Sidoantal – Number of 
pages 
86 

Tiivistelmä – Referat – Abstract 
 
Viime vuosina keskustelu väkivallasta, sukupuolesta ja etnisyydestä on lisääntynyt. Kirjallisuudessa on esitetty, että 
Pohjoismaissa on havaittavissa toiseuttavaa maahanmuuttoon liittyvää puhetapaa, jossa maahanmuuttajuuden ja 
väkivaltaisuuden merkitykset kietoutuvat yhteen. Näissä puhetavoissa maahanmuuttajamiehistä rakentuu kuva vaarallisina, 
erityisesti seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa tekevinä rikollisina. Aikaisemman kirjallisuuden mukaan tällaiset puhetavat 
ovat levinneet muun muassa internetin keskustelupalstojen ja sosiaalisen median kautta yhä laajemman yleisön nähtäväksi. 
Tutkielman lähtökohtana oli tarkastella sosiaali- ja kriisityöntekijöiden kommentointia näistä toiseuttavista puhetavoista; tapoja 
merkityksellistää maahanmuuttajien tekemää väkivaltaa ja asemoida itseään ammattilaisena tämän merkityksellistämisen 
kontekstissa.  
 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimi sosiaalinen konstruktionismi ja teoreettis-metodologisena lähestymistapana 
kriittinen diskursiivinen psykologia. Tutkimuksen keskeiset tulkintakäsitteet olivat tulkintarepertuaari, subjektipositio ja 
ideologinen dilemma. Aineisto koostui kuudesta fokusryhmähaastattelun osasta, jossa sosiaali- ja kriisityöntekijät 
kommentoivat maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuutta koskevaa virikettä. Virike oli muotoiltu aikaisemmassa tutkimuksessa 
internetkeskusteluista löydetyistä puhetavoista, jotka sisälsivät maahanmuuttajia toiseuttavia merkityksiä. Tavoitteena oli 
selvittää, millaiseksi väkivalta rakentuu heidän puheessaan ja miten he asemoivat itseään suhteessa näihin merkityksiin.  

Sosiaali- ja kriisityöntekijöiden puheesta oli tulkittavissa viisi väkivallan tulkintarepertuaaria, joiden avulla he asettuvat sekä 
väitteen puolelle että sitä vastaan. Merkittävää oli, että kantasuomalaisten henkilöiden tekemä väkivalta merkityksellistyi 
aineistossa erilaiseksi suhteessa maahanmuuttajamiesten tekemään väkivaltaan; kantasuomalainen väkivalta ei yhdistynyt 
tekijänsä etniseen taustaan, kun taas maahanmuuttajan tekemä väkivalta merkityksellistyi muun muassa maahanmuuttajan 
lähtömaan kulttuurin, menneisyyden traumojen tai syrjäytymisestä johtuvan turhautumisen syyksi.  

Haastateltavat asemoivat itseään suhteessa käytävään keskusteluun neljän subjektiposition avulla. Positioihin ja 
haastatteluissa tehtävään identiteettineuvotteluun liittyi runsaasti ristiriitaisuuksia. Aineistosta löytyikin ideologinen dilemma, 
jonka vaakakupin toisessa päässä tasapainotteli maahanmuuttajamiehiin liitetyn väkivaltailmiön tunnistaminen ja selittäminen, 
ja toisessa se, ettei tullut tällä selittämisellä ylläpitäneeksi ennakkoluuloisia asenteita tai syrjiviä rakenteita. Ideologista 
dilemmaa pyrittiin ratkomaan esimerkiksi nojautumalla järkiperäisyyttä korostavaan puhetapaan. Löydös osoittaa, että 
puhujilla ei ollut haastattelutilanteessa tarpeeksi diskursiivisia keinoja keskustella maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuudesta 
niin, ettei siinä ilmenisi dilemmaattisuutta.  

Tutkielmani täydentää suomalaista kriittisen diskursiivisen psykologian tutkimusta ajankohtaisesta, yhteiskunnallisesta ja 
ristiriitaisuuksia herättävästä aiheesta. Tutkimus valottaa mahdollisia puhetapoja väkivallan ja maahanmuuton ympäriltä. 
Tulokset antavat lisää näkökulmia sosiaalialan ammattilaisille työn kehittämiseen sekä huomioita yleisesti väkivallasta 
käytävään keskusteluun. Keskeiseksi jatkotutkimusehdotukseksi esitän maahanmuuttajataustaisiksi identifioituvien 
henkilöiden osallistamisen yhteiskunnalliseen keskusteluun maahanmuutosta ja väkivallasta.  
 

 
 
 
 

  Avainsanat – Nyckelord – Keywords 
  maahanmuuttaja, maahanmuutto, sukupuoli, väkivalta, kriittinen diskursiivinen psykologia, sosiaalityöntekijät 

Ohjaaja tai ohjaajat – Handledare – Supervisor or supervisors 
Satu Venäläinen 
Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 

  Helsingin yliopiston kirjasto, Helsingfors universitets bibliotek, Helsinki University Library 

Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 



 
 
Sisällys 

1. Johdanto 1 

2. Väkivallan merkitykset 4 
2.1 Väkivalta ja sukupuoli 5 
2.2 Väkivallan intersektionaalinen diskursiivinen tutkimus 8 

3. Sosiaalityö Suomessa 15 

4. Sosiaalinen konstruktionismi 17 
4.1 Diskursiivinen psykologia 20 
4.2 Kriittinen diskursiivinen psykologia 21 

5.  Teoreettis-metodologiset työkalut 22 
5.1 Tulkintarepertuaarit 22 
5.2 Ideologiset dilemmat 23 
5.3 Subjektipositiot 25 

6. Tutkimuskysymykset 27 

7. Aineisto 28 
7.1 Aineiston esittelyä 28 
7.2 Aineiston analyysi 32 

8. Tulokset 34 
8.1 Väkivallan tulkintarepertuaarit 35 
8.2 Subjektipositiot 49 
8.3 Dilemmaattisuus identiteettineuvotteluissa 61 

9. Pohdinta 65 
9.1 Tulosten arviointia 65 
9.2 Tutkielman arviointia 73 
9.3 Lopuksi 76 

Lähteet 78 
Internet-lähteet 86 

Liitteet 87 

 

 
 



 
 

 

1 

1. Johdanto  
 

Viime vuosina keskustelu väkivallasta, etnisyydestä ja sukupuolesta on lisääntynyt 

Euroopassa. Uutisointi ja poliittinen keskustelu ovat keskittyneet viime vuosina muun 

muassa kunniamurhien, pakkoavioliittojen ja seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan 

käsittelyyn (Keskinen, 2014). Muukalaisvihaisissa keskusteluissa painotus on myös 

siirtynyt yhä enemmän seksuaalisuuteen, intiimiyteen ja väkivallan tekijöihin. 

Keskusteluissa saatetaan vastustaa pakolaisten vastaanottamista luomalla uhkakuvia, 

joissa ei-valkoiset miehet kuvataan väkivaltaisina seksuaalirikollisina. Puhetavat 

kumpuavat kolonialistisista asetelmista, joissa sukupuolella ja seksuaalisuudella on luotu 

hierarkioita ihmisryhmien välille. (Keskinen, 2018.) Näissä puhetavoissa tasa-arvoa 

edistävät Pohjoismaat esiintyvät vastakohtana maahanmuuttajien lähtömaan kulttuurille, 

joka merkityksellistyy naisia sortavaksi (Bredström, 2003; Horsti, 2017; Keskinen, 2009; 

Keskinen, 2018; Lähdesmäki & Saresma, 2014). Erityisesti muslimeihin kohdistetaan 

tällaisia toiseuttavia tulkintoja (Horsti, 2017). Toiseuttamisella tarkoitan prosessia, jossa 

toinen henkilö/henkilöt määritellään alisteiseen kategoriaan. Käsitettä on kehittänyt 

kolonialistisen valtarakenteiden näkökulmasta esimerkiksi Edward Said (1978).  

 

Tuija Virkki ja Satu Venäläinen kutsuvat yhteiskunnallisiin eriarvoisuuksiin pohjautuvia 

ja niitä ylläpitäviä käsityksiä väkivaltaistaviksi tulkinnoiksi. Heidän mukaansa 

väkivaltaistavat tulkinnat ovat tulleet osaksi yhteiskunnallista keskustelua esimerkiksi 

nettipalstojen kautta, joissa muukalaisvihamielistä retoriikkaa kierrätetään. Esimerkiksi 

sosiaalialan ammattilaiset altistuvat näille puhetavoille. (Väkivaltaistavat tulkinnat, 

haettu 06.03.2021.) Tässä maisterintutkielmassa tutkin, miten sosiaali- ja kriisityöntekijät 

merkityksellistävät maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuutta ja miten he asemoivat 

itsensä tähän keskusteluun. Väkivalta voidaan määritellä monin eri tavoin, esimerkiksi 

toiseen ihmiseen suunnatuksi vallankäytöksi (Hearn, 1998). Tutkielmassani käsittelen 

väkivaltaa sukupuolistuneen väkivallan näkökulmasta, eli tarkastelen sitä, miten 

sukupuolen merkitykset kietoutuvat väkivallan merkityksiin (Ronkainen & Näre, 2008, 

s. 21–22). 

 

Tässä tutkielmassa analysoin fokusryhmäkeskusteluja, joissa sosiaali- ja kriisityöntekijät 

(N=21) keskustelevat maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuutta koskevasta katkelmasta:  
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”Maahanmuuttajamiehet ovat kantasuomalaisia todennäköisempiä raiskaajia, tappajia 

ja terroristeja. On surullista, miten Suomi oli ennen turvallinen maa, mutta 

pakolaistulvan jälkeen moni pelkää liikkua julkisilla paikoilla tai päästää lapsiaan 

kulkemaan itsekseen.”  

Virikemateriaali on muotoiltu Tuija Virkin ja Satu Venäläisen (2020) aikaisemmassa 

tutkimuksessa, jossa he analysoivat internet-keskusteluista löytyneitä puhetapoja ja 

löysivät maahanmuuttajia toiseuttavia merkityksiä. Aineisto on kerätty osana Tuija 

Virkin johtamaa tutkimushanketta Yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien väkivaltaistavat 

tulkinnat (2017–2020). Aineistoni koostuu kuudesta fokusryhmähaastattelun osasta. 

Lähestyn väkivallan ja sukupuolen merkityksiä sosiaalisen konstruktionismin (esim. 

Burr, 2015) ja feministisen väkivallantutkimuksen (esim. Ronkainen & Näre, 2008) 

näkökulmasta, minkä vuoksi katson väkivallan merkitysten rakentuvan sosiaalisesti.  

Maahanmuuttovirasto määrittelee maahanmuuttajan “maahan muuttavaksi henkilöksi” 

(haettu 24.02.2021). Tässä tutkielmassa käytän termiä "maahanmuuttaja" lähtökohtaisesti 

kyseisessä merkityksessä, mutta mielenkiintoni kohdistuu myös siihen, miten 

maahanmuuttajuus määrittyy aineistossani. Pyrin ottamaan huomioon, että 

maahanmuuttaja ei käsitteenä ole neutraali tai yksioikoinen, vaan kytkeytyy usein 

vahvasti esimerkiksi rodullistamisen, etnisyyden, sosiaalisen luokan ja sukupuolen 

merkityksiin. Maahanmuuttajaksi voidaan kutsua henkilöä, joka ei ole 

Maahanmuuttoviraston määritelmän mukaan maahanmuuttaja, vaan esimerkiksi ei-

valkoiseksi-rodullistettu henkilö, jolloin puheessa ilmenee usein rasistisia konnotaatioita. 

(Lundström, 2017.) Rodullistamisella tarkoitan tässä työssä prosessia, jossa kuviteltuihin 

tai todellisiin biologisiin eroihin perustuen tehdään arvottavia tulkintoja (Song, 2018).  

Hallikaisen ym., (2017, s. 20) sosiaalialan ammattihenkilöiden eettisten ohjeiden mukaan 

sosiaali- ja kriisityöntekijöiden tulee ammattinsa puolesta edistää yhdenvertaisuutta 

yhteiskunnassa, minkä vuoksi heidän tutkiminen on kiinnostavaa (mts. 20). Uskon, että 

maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuutta koskeva virikemateriaali herättää 

ristiriitaisuuksia ja siten hedelmällistä neuvottelua sosiaali- ja kriisityöntekijöiden 

kesken. Kirsi Juhilan (2006, s. 229) mukaan kulttuuriset diskurssit ovat yhteydessä 

sosiaalityöntekijän arkeen, sillä sosiaalityö ja sen ulkopuolinen maailma eivät ole 

toisistaan erillisiä. Olennaista sosiaalityön kannalta on erityisesti se, mitkä asiat ja 

tilanteet määrittyvät diskursseissa ei-toivotuiksi sosiaalisiksi ongelmiksi. 
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Sosiaalityöntekijät ja muut sosiaalisia ongelmia käsittelevät ammattilaiset, kuten poliisit 

ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät, rakentavat osaltaan sosiaalisten ongelmien 

merkityksiä oman työnsä kautta. Siten sosiaalialan ammattilaiset osaltaan muovaavat 

yhteiskunnallisia puhetapoja muun muassa eriarvoisuudesta. (Mts. 229.) 

Tässä tutkielmassa analysoin haastateltavien puhetta kriittisen diskursiivisen psykologian 

lähtökohdista. Tarkastelen sitä, miten sosiaali- ja kriisityöntekijät merkityksellistävät 

väkivaltaa puheessaan, eli millaisia väkivallan tulkintarepertuaareja aineistossa ilmenee. 

Haastateltavien tavat kuvailla maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuutta voivat valottaa 

sitä, millaisia puhetapoja maahanmuutosta ja väkivallasta yhteiskunnassamme esiintyy. 

Uskon siis väkivallan tulkintarepertuaarien muotoutuvan kulttuurisesti saatavilla olevien 

kielellisten resurssien kautta. Lisäksi tarkastelen tutkielmassani sitä, millaisia positioihin 

sosiaali- ja kriisityöntekijät asemoivat itsensä ja millaisia identiteettejä he rakentavat 

haastattelutilanteessa. Olen myös kiinnostunut siitä, millaista dilemmaattisuutta 

haastateltavien puheessa ilmenee. Sovellan analyysissani erityisesti Margaret Wetherellin 

(1988) ja Nigel Edleyn (2001) kehittämää kriittistä diskursiivista psykologiaa. Lähestyn 

tutkielmani aihetta intersektionaalisesta näkökulmasta, eli pyrin huomioimaan erilaisten 

kategorioiden, kuten sukupuolen, sosiaalisen luokan ja rodullistamisen risteävät 

merkitykset.  

Tutkielman toisessa luvussa esittelen kirjallisuutta väkivallan tutkimuksen kentältä ensin 

yleisesti ja sitten paneutuen väkivallan diskursiiviseen tutkimukseen. Avaan 

tutkimusesimerkkien avulla väkivallan merkitysten yhteyttä muihin kategorioihin, kuten 

sukupuoleen, rodullistamiseen ja kulttuuriin. Kolmannessa luvussa esittelen sosiaalityön 

kenttää yleisesti sitoakseni tutkimukseni sen insitutionaaliseen kontekstiin. Neljännessä 

luvussa avaan käyttämääni teoreettista viitekehystä ja teoreettis-metodologista 

lähestymistapaa, jonka jälkeen esittelen tutkimuskysymykset, aineiston ja analyysin 

etenemisen. Lopuksi esittelen tutkimustulokset ja analysoin niiden merkitystä 

akateemisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa. 
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2. Väkivallan merkitykset  
 

Väkivallalla on olemassa monta erilaista määritelmää. Sukupuolen ja väkivallan 

merkityksiin paneutuneiden sosiaalitieteilijöiden Ronkaisen ja Näreen (2008, s. 8) 

mukaan väkivalta on loukkaus ruumiin ja mielen eheyttä kohtaan. Määritelmän mukaan 

väkivallan käsitteeseen sisältyvät muun muassa visuaalinen ja sukupuolinen häirintä. 

Yhden kriittisen miestutkimuksen perustajista, Jeff Hearnin (1998, s. 24) mukaan 

väkivalta kattaa hyvin erilaisia kokemuksia. Väkivalta voi liittyä kaikenlaisiin arjen 

tilanteisiin, kuten työhön tai ihmissuhteisiin. Hearnin mukaan väkivallalle ei ole olemassa 

yksinkertaista määritelmää. Siihen voi kuitenkin liittyä esimerkiksi voimankäyttöä tai 

tarkoitus vahingoittaa toista. Lisäksi väkivaltaa voi Hearnin mukaan olla käyttäytyminen, 

joka koetaan vahingoittavana tai jonka kolmas osapuoli, kuten viranomainen, toteaa 

”väkivaltaiseksi”. (Mts. 24.) Kriminologiaan ja sosiologiaan paneutuneen tutkija 

Elizabeth Stankon (2003, a. 11) mukaan väkivallalle annettuihin merkityksiin vaikuttaa 

se, minkälainen väkivallanteko on kyseessä, millaiset suhteet osapuolilla on toisiinsa, 

missä teko tapahtuu ja minkälaisia seurauksia teolla on.  

 

Tässä tutkielmassa keskityn väkivallan merkityksiin haastateltavien puheessa. 

Määrittelen väkivallan Hearnin (1998 s. 24) tavoin voimankäyttönä, jonka tarkoitus on 

vahingoittaa. Otan tutkimuksessani huomioon myös rakenteellisen näkökulman 

väkivaltaan, jossa sitä lähestytään prosessinomaisesti; erilaiset yhteiskunnan rakenteet 

tuottavat eriarvoisuutta ja kärsimystä. Jeff Hearn (1998, s. 16) on eritellyt erilaisia 

rakenteellisen väkivallan merkityksiä, joita ovat muun muassa toistuva kaava, jolla 

miehet kohdistavat väkivaltaa naisiin, instituutioiden harjoittama rakenteellinen 

väkivalta, tai esimerkiksi sodan tai muun konfliktin aiheuttama kärsimys (mts. 16). 

 

Väkivallan syitä selitetään hyvin eri tavoin näkökulmasta riippuen. Yhteiskuntatieteissä 

lähestytään väkivaltaa niin yksilöllisestä kuin sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta 

näkökulmasta. Yksilöllisellä tasolla väkivaltaa on selitetty muun muassa 

oppimisteorioiden avulla. Niiden mukaan väkivalta on opittua; esimerkiksi vanhemmat 

saattavat siirtää väkivaltaisia käyttäytymismalleja lapsilleen. Sosialisaatioteorioiden 

mukaan väkivaltaiset käyttäytymismallit opitaan yhteiskunnassa vallitsevien sääntöjen, 

normien ja asenteiden omaksumisen kautta. (Hearn, 1998, s. 32–34.) Väkivallan 

tutkimuksessa keskeisessä roolissa on kysymys yksilön ja yhteiskunnan suhteesta: Onko 
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väkivalta sisäisten tarpeiden ilmaisua vai ulkoisten tarpeiden havittelua? Ylläpitääkö vai 

rikkooko se sosiaalisia rakenteita? Väkivaltaistaako yhteiskunta yksilön vai tuoko yksilö 

väkivallan yhteiskuntaan? (Hearn, 1998, s. 28.)  

 

Tässä tutkielmassa olen kiinnostunut erityisesti väkivaltaan liitetyistä merkityksistä, 

minkä takia lähestyn tutkielmani aihetta sosiaalisen konstruktionismin kautta. Sen 

mukaan todellisuudesta rakennetaan erilaisia versioita kielenkäytön avulla, ja väkivallan 

merkitykset ovat historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutuneita (Stanko, 2003, s. 3). 

Vaikka konstruktionismin mukaan väkivallan merkitykset muodostuvat kielellisesti, 

ymmärrän niillä olevan myös materiaalisia seurauksia. Sellaisia voivat olla esimerkiksi 

väkivallan kokijoiden kärsimyksen sivuuttaminen tai sukupuolten merkitysten 

kieltäminen (Ronkainen & Näre, 2008, s. 9). Muun muassa rodullistamisen, nationalismin 

ja sukupuolen merkityksiin perehtyneen tutkija Suvi Keskisen (2005) mukaan 

tutkimuksen diskursiivisuuden painotus ei tarkoita, että ruumiillinen puoli kiellettäisiin. 

Väkivalta aiheuttaa myös fyysisiä seurauksia, kuten mustelmia, haavoja ja kolhuja, minkä 

takia väkivallan materiaalisuutta ei voida sivuuttaa. Tässä maisterintutkielmassa painotus 

on kuitenkin väkivallasta kielenkäytön avulla tuotetuissa merkityksissä.  

 

2.1 Väkivalta ja sukupuoli  
 
Tässä tutkielmassa tarkastellaan maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuudesta käytävää 

keskustelua, jossa väkivallan merkitykset ovat vahvasti kytköksissä sukupuoleen. 

Sukupuolistunutta väkivaltaa tutkineen Suvi Ronkaisen (2017, s. 20) mukaan naiset ja 

miehet tekevät ja kokevat väkivaltaa eri tavoin, väkivalta tapahtuu erilaisissa 

konteksteissa ja väkivallalle annetaan erilaisia, sukupuolistuneita merkityksiä. 

Maskuliinisuuteen on perinteisesti yhdistetty voiman ja vallan kaltaisia ominaisuuksia, 

jotka eivät ole ristiriidassa väkivaltaisuuden kanssa. Femiinisyyteen liitetyt ominaisuudet, 

kuten hoiva ja empatia, ovat puolestaan lähtökohtaisesti piirteitä, joita ei yhdistetä 

väkivaltaisuuteen. Siksi naisen ja miehen tekemään väkivaltaan suhtaudutaan eri tavalla. 

(Mts. 20.) Feministinen väkivallantutkimus tutkii sukupuoleen ja väkivaltaan liittyviä 

valtarakenteita sekä käsityksiä sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja rakkaudesta. Nämä 

käsitykset ovat vahvasti sidoksissa väkivallantekoihin, joita ei nähdä erillisinä toisistaan 

vaan osana sukupuolijärjestystä. (Edwards, 1987, s. 15–16.)  

 



 
 

 

6 

Feministisessä näkökulmassa mielenkiinto kohdistuu siihen, miten väkivalta 

merkityksellistetään yhteiskunnallisissa ja institutionaalisissa käytännöissä ja minkälaisia 

valta-asetelmia näihin liittyy (Ronkainen & Näre, 2008, s. 21–22). Suvi Ronkaisen (2008) 

mukaan suomalaisessa julkisessa puhetavassa korostuu yksilö tai sukupuolen peittävät 

kategoriat, kuten perhe, parisuhde tai väkivallan tekijä. Ronkaisen mukaan todellisuus on 

kuitenkin hyvin sukupuolistunutta, mikä näkyy muun muassa työelämässä, harrastuksissa 

tai perhe-elämässä. Ronkaisen käsite “sukupuoleton sukupuoli” tarkoittaa sitä ristiriitaa, 

joka muodostuu sukupuolittuneen todellisuuden ja sukupuolineutraalin viranomaiskielen 

välille. (Mt.) Suvi Keskisen (2005, s. 14) mukaan suomalaisessa väkivaltakeskustelussa 

runsaasti käytetty käsite perheväkivalta ilmentää tilannetta, jossa väkivallan tekijä ja sen 

kokija ikään kuin ovat samanarvoisessa asemassa. Tällöin sukupuolten väliset 

valtahierarkiat jäävät piiloon. (Mts. 14.) 

 
Suomalaisessa feministisessä tutkimuksessa väkivallan ja sukupuolen yhteyttä kuvataan 

muun muassa termeillä sukupuolistunut, seksualisoitunut ja sukupuolittunut väkivalta. 

Näissä tutkimuksissa sukupuoli ja seksuaalisuus ymmärretään osana väkivaltaa ilmiönä 

ja siihen liittyviä merkityksiä, asenteita ja selitystapoja. (Ronkainen & Näre, 2008 s. 21–

22.) Tässä maisterintutkielmassa käytän käsitettä sukupuolistunut väkivalta, jolla viittaan 

väkivaltaan, joka korostaa sukupuolen merkityksellistämiseen liittyviä toimintoja ja 

käytäntöjä (Keskisen, 2010, s. 243). Ymmärrän sukupuolistuneen väkivallan kriittistä 

miestutkimusta edustavan tutkija Arto Jokisen (2000) tavoin laajana käsitteenä, joka 

kattaa hyvin erilaisia väkivallan muotoja, kuten lapsiin kohdistuvan väkivallan, 

seksuaalisen väkivallan sekä kulttuurissa ja rakenteissa olevan väkivallan.   

 

Sukupuolistuneesta väkivallasta puhuttaessa on myös hyvä määritellä sukupuolen käsite. 

Perinteisesti sukupuoli on jaettu biologiseen (sex) ja sosiaaliseen sukupuoleen (gender). 

Filosofi ja feministisen tutkimuksen suunnannäyttäjä Judith Butler (1990) ymmärtää 

sosiaalisen sukupuolen performatiivisena eli esityksenä, jossa sukupuoli näyttäytyy muun 

muassa diskurssien, eleiden tai pukeutumistyylin kautta. Toisin sanoen sukupuolta 

tuotetaan performoimalla tietylle sukupuolelle “tyypillisiä” piirteitä. (Mt.) Tällöin myös 

biologisen sukupuolen (sex) merkitykset määrittyvät sosiaalisesti, eikä sosiaalisen ja 

biologisen sukupuolen välistä erottelua ole mielekästä tehdä (Butler, 1990, s. 6–7).  
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Sukupuoli ymmärretään sosiaalisesti rakentuvana myös sukupuolten suorittamista (doing 

gender) painottavassa tutkimuksessa. Esimerkiksi Candace West ja Don Zimmerman 

(1987) ymmärtävät sukupuolen arkipäiväisissä käytännöissä rakentuvaksi. Ihmiset 

“suorittavat” sukupuolta kuuluakseen tiettyihin sukupuolikategorioihin, sillä sen avulla 

he voivat saada sosiaalista arvostusta. (Mt.) Biologisen ja sosiaalisen sukupuolen 

eroavaisuuksista ja yhtäläisyyksistä kiistellään kuitenkin edelleen tutkimuksessa. Tässä 

tutkielmassa lähestyn sukupuolta tavalla, jossa biologisen ja sosiaalisen sukupuolen 

merkitykset ovat yhteen nivoutuneita. Keskityn siihen, miten sukupuolen merkitykset 

rakentuvat puheessa.  

 
Sukupuolistuneen väkivallan merkitykset kytkeytyvät kuitenkin myös muihin 

kategorioihin, kuten rodullistamiseen, sosiaaliseen luokkaan tai ikään. Suvi Keskinen 

(2014) on tarkastellut puhetta maahanmuuttajanaisten kokemasta väkivallasta. Hänen 

mukaansa väkivallan merkityksiä tutkittaessa pelkkä sukupuolen huomioiminen ei riitä, 

vaan merkitykset kansallisuudesta, rodullistamisesta, etnisyydestä ja luokasta kietoutuvat 

sen kanssa yhteen. Esimerkiksi sosiaalinen luokka, henkilökohtaiset kokemukset ja 

persoonallisuudet vaikuttavat haastateltavien mukaan väkivallan esiintymiseen. 

Haastateltavien kokemukset väkivallasta olivat keskenään hyvin erilaisia, eikä 

yksinkertaistavaa jaottelua valtaväestön ja maahanmuuttajanaisten kokemalle 

väkivallalle ole mielekästä tehdä. (Mt.) Erilaisten kategorioiden päällekkäisyyden 

huomioiminen edustaa intersektionaalista lähestymistapaa. Intersektionaalisuus on 

Kimberle Crenshawin (1990) lanseeraama käsite, jonka mukaan erilaiset sorron 

kategoriat, kun sukupuoli, etnisyys/”rotu”, luokka ja kansallisuus, eivät ole erillisiä 

kategorioita vaan toisiinsa yhteenkietoutuneita; ne rakentavat toistensa merkityksiä. (Mt.) 

Hänen mukaansa sukupuolen narratiivit ovat perinteisesti kuvanneet valkoisen, 

keskiluokkaisen naisen kokemusmaailmaa, ja rotuun liitetyt narratiivit puolestaan mustan 

miehen kokemusmaailmaa. Intersektionaalisuus huomioi poikkileikkaavat kategoriat, 

kuten sukupuolen ja rodullistamisen, ja siten väkivalta näyttäytyy erilaisena 

rodullistetulle naiselle verrattuna esimerkiksi valkoiseen naiseen. (Mts. 184.) Pyrin tässä 

maisterintutkielmassa huomioimaan läpileikkaavat, väkivallan merkityksiin ja 

tekijyyteen liitetyt kategoriat. Seuraavassa osiossa esittelen tarkemmin tutkimusta 

etnisyyttä, sukupuolta ja väkivaltaa koskevasta puheesta. 
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2.2 Väkivallan intersektionaalinen diskursiivinen tutkimus    
 
Tutkielmassani käytän aineistoa, jossa erilaiset kategoriat, kuten maahanmuuttajuus, 

sukupuoli ja väkivallan tekijyys, risteävät. Tässä alaluvussa esittelen empiiristä 

diskurssianalyyttista tutkimusta näiden kategorioiden merkityksistä. Avaan 

diskursiivisen tutkimuksen teoriapohjaa lisää myöhemmissä luvuissa. Aluksi avaan 

monikulttuurisuutta käsittelevää diskursiivista tutkimusta, jonka jälkeen siirryn 

tarkastelemaan etnisyyden, rodullistamisen ja sukupuolen merkitysten 

yhteenkietoutumista.  

 

Lähestyn tutkielmani aihetta kriittisen diskursiivisen psykologian lähtökohdista. 

Diskurssianalyyttiseen tutkimukseen ja sosiaalipsykologiaan paneutuneet tutkijat 

Margaret Wetherell ja Jonathan Potter loivat tutkimuksillaan pohjaa myöhemmin 

kehitetylle kriittiselle diskursiiviselle psykologialle. Uraauurtavassa tutkimuksessaan 

(1988) he yhdistivät diskurssianalyyttisen suuntauksen rasismin, sosiaalisten rakenteiden 

ja valta-asetelmien tarkastelun. He analysoivat valkoisen uusiseelantilaisen valtaväestön 

puhetta alkuperäiskansa maorien asemasta. (Mt.) Haastateltavien puheesta löytyi kolme 

tulkintarepertuaaria eli puheessa muotoutuvaa merkitystä: kulttuurisen huolehtimisen, 

pragmaattisen realismin ja yhteisyyden korostamisen repertuaarit. Esittelen 

tulkintarepertuaarin käsitteen tarkemmin luvussa viisi.  

 

Kulttuurinen huolehtiminen oli varsin yleinen repertuaari – sitä esiintyi yli 90 prosentissa 

vastauksista, kun taas kahta muuta esiintyi noin puolessa puheenvuoroista. Kulttuurinen 

huolehtiminen -repertuaarissa korostui maorikulttuurin tärkeys uusiseelantilaisessa 

yhteiskunnassa; maorien kulttuuria tulisi suojella, sillä sen ajateltiin olevan osa 

uusiseelantilaista identiteettiä. Repertuaarin seurauksena puhujat kuitenkin siirtävät 

vastuun muutoksesta maoreille itselleen, eikä valkoista valtaväestölle asetettu vastuuta 

maorien oikeuksien puolustamiseen. (Mts. 178–180.)  

 

Pragmaattisen realismin repertuaarissa puolestaan puhujat rakensivat merkityksiä 

maorikulttuurista vanhanaikaisena ja ”epäkäytännöllisenä”. Sen mukaan maorikulttuurin 

”modernit” ja ”hyödylliset” piirteet nähdään arvokkaina, mutta muut piirteet tulisi hylätä 

vanhanaikaisina ja ajasta jättäneinä. Pragmaattinen realismi -repertuaaria käyttäessään 

puhujat voivat keskustelivat maorien oikeuksien rajoittamisesta positiiviseen sävyyn 

vaikuttaen samalla realistisilta ja käytännöllisiltä. (Mts. 180–181.) Yhteisyyden 
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tulkintarepertuaarissa korostettiin ihmisten kohtelemista samalla tavalla riippumatta 

heidän etnisyydestään. Puheenvuoroissa rakennettiin merkitystä siitä, että kaikki ihmiset 

ovat lopulta samanlaisia eikä heitä pitäisi määritellä alakategorioiden perusteella. 

Wetherellin ja Potterin mukaan yhteisyyden korostaminen voi kuitenkin piilottaa ryhmien 

väliset valta-asetelmat, jolloin kaikkien jakama kategoria – uusiseelantilaisuus – 

edustaakin vain valkoisen valtaväestön arvoja. (Mts. 180–181.)  

 

Myös Emma Nortio (2020) on tarkastellut enemmistön ja vähemmistön suhteiden 

merkityksiä. Hän tutki väitöskirjassaan sitä, miten monikulttuurisuus merkityksellistyi 

maahanmuuttajataustaisten ja valtaväestöön kuuluvien puheessa. Nortion mukaan 

valtaväestöön kuuluvat kannattivat monikulttuurisuutta vähemmän verrattuna 

maahanmuuttajataustaisiin. (Mt.) Ensimmäisessä osatutkimuksessa Nortio tutki 

laadullisen asennetutkimuksen näkökulmasta valtaväestöön kuuluvien puhetta ja sitä, 

millaiseksi monikulttuurisuus merkityksellistyi fokusryhmähaastatteluissa. (Mts. 56–58.) 

 

Aineistossa rakentui kaksi arvioinnin kohdetta: kulttuurinen diversiteetti ja kulttuurin 

säilyttäminen. Ensimmäisen kohdalla puhujat viittasivat usein kulttuuriseen 

essentialismiin, jonka mukaan kulttuuri määrittelee vahvasti ihmistä. Tämän puhetavan 

avulla haastateltavat korostivat kulttuurisen monimuotoisuuden tärkeyttä yhteiskunnalle, 

mutta toisaalta rakensivat erotteluja itsensä ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 

välille. Kulttuurin säilyttäminen viittasi puolestaan kulttuuriin “juurina” ja hyvinvoinnin 

lähteenä. Sen avulla perusteltiin muun muassa sitä, että maahanmuuttajien tulisi voida 

säilyttää lähtömaansa kulttuurisia piirteitä uudessa kotimaassaan. Molemmissa 

merkityksissä esitettiin sekä negatiivisia että positiivisia kannanottoja 

monikulttuurisuudesta. (Mts. 56–58.) 

 

Toisessa osatutkimuksessa Nortio (2020, s. 59–60) eritteli monikulttuurisuuden 

tulkintarepertuaareja vähemmistö-, ja enemmistöryhmiin kuuluvien puheesta. Hän 

nimesi aineistosta neljä repertuaaria; kohteliaiden vieraiden, enemmistökulttuurin 

suojelun, stigmatisoidun monikulttuurisuuden sekä individualistisen repertuaarin. 

Kohteliaiden vieraiden repertuaari viittasi asetelmaan, jossa maahanmuuttajan täytyy 

kunnioittaa suomalaista kulttuuria. Puhetavalla viitataan “maassa maan tavalla”- 

ajattelutapaan. Enemmistökulttuurin suojelu -repertuaari korosti suomalaisten kulttuurin 

säilyttämisen tärkeyttä. Puhetavassa korostettiin muun muassa suomalaisia perinteitä, 



 
 

 

10 

joiden uhaksi monikulttuurisuus rakentui. Stigmatisoitu monikulttuurisuus -

repertuaarissa puhujat kritisoivat monikulttuuriuden käsitettä ja pitivät sitä toiseuttavana. 

Ainosastaan maahanmuuttajataustaiset haastateltavat käyttivät kyseistä repertuaaria. Sen 

avulla he kritisoivat muun muassa vain maahanmuuttajille tarkoitettuja palveluja ja 

instituutioita, jotka ylläpitävät vallitsevia hierarkioita. Individualistisessa repertuaarissa 

korostui puolestaan ihmisten kohteleminen yksilöinä sen sijaan, että heidät nähtäisiin vain 

edustamansa ryhmän kautta. Sekä valtaväestöön kuuluvat että maahanmuuttajataustaiset 

käyttivät kyseistä repertuaaria. (Mts.) Nortio eritteli samasta haastatteluaineistosta myös 

ideologisen dilemman mukautumisen ja säilyttämisen välillä; toisaalta valtaväestöstä 

poikkeavat perinteet ja tavat halutaan säilyttää, toisaalta niiden säilyttäminen voi 

vaikeuttaa sitä, että henkilö tunnistetaan täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. (Mts. 

61.)  

 

Monikulttuurisuuden merkitykset nivoutuvat usein myös esimerkiksi rodullistamisen ja 

sukupuolen merkityksiin. Suvi Keskinen (2014) on tutkinut uutisointia kauppakeskus 

Sellossa vuonna 2010 tapahtuneesta ampumisesta diskursiivisesta ja retorisesta 

näkökulmasta. Alun perin Kosovosta pakolaisena Suomeen saapunut mies tappoi ex-

tyttöystävänsä ja neljä muuta sivullista henkilöä. Keskinen tutki printtimediassa ja 

nettikeskusteluissa tapahtuvaa rodullistavaa neuvottelua liittyen valkoisuuteen, 

siirtolaisuuteen ja islamiin. Teon jälkeen uutismedioissa korostettiin teon järkyttävyyttä 

ja pohdittiin sitä, onko Suomi väkivaltainen maa. Uutisissa verrattiin Suomen 

väkivaltalukuja muihin Euroopan maihin ja pohdittiin Suomen mainetta muiden 

länsimaiden silmissä. Printtimediassa painotus siirtyi myöhemmin kuitenkin 

“yksityistämään” väkivallanteon tekijän henkilökohtaisiksi piirteiksi, kuten parisuhteen 

ongelmiksi, jolloin sen yhteys Suomen kansallisidentiteettiin jäi sivuun. Internet-

keskusteluissa väkivallan tekijä määritettiin sekä valkoiseksi eurooppalaiseksi että 

“vaaralliseksi toiseksi”: pakolaiseksi, maahanmuuttajaksi ja muslimiksi. Keskisen 

mukaan valkoisuus toimi sekä erottelua että samanlaisuutta korostavana tekijänä riippuen 

siitä, määriteltiinkö rikoksen tekijä valkoiseksi eurooppalaiseksi vai nousiko islam ja 

balkanilaisuus erottelevaksi tekijäksi. Keskisen mukaan keskusteluissa rakentui 

merkityksiä, joissa väkivallantekijä uhkasi suomalaista rauhanomaista ja turvallista 

kansallisidentiteettiä. (Mt.)  
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Anna Bredström (2003) on tutkinut etnisyyteen ja kulttuuriin liittyvää puhetta. Hän 

tarkasteli, miten kulttuuri ja kulttuurierot kietoutuvat etnisyyden merkityksiin 

ruotsalaisessa valtamediassa. Tutkimus keskittyi Ruotsissa tapahtuviin kunniamurhiin ja 

seksuaalisuutta loukkaaviin rikoksiin liittyviin puhetapoihin. Bredströmin mukaan 

medioissa väkivallanteot yhdistettiin tekijän yksilöllisiin ominaisuuksiin, kuten 

psykologisiin piirteisiin. Kun tekijän etnisyys paljastui laajalle yleisölle, väkivalta 

kietouikin tekijän “juuriin”. Tällöin tekijän lähtömaan kulttuurin ja ruotsalaisen 

kulttuurin “törmäys” rakentui medioissa keskeiseksi väkivallan syyksi. 

Maahanmuuttajien kohdalla kulttuuri merkityksellistyikin pysyväksi, homogeeniseksi 

piirteeksi, jossa ei huomioida yhteiskunnallista tai poliittista kontekstia. Tätä Bredström 

kutsuu “kulttuuriseksi rasismiksi”. (Mt.) Kyseinen puhetapa muistuttaa Suvi Keskisen 

(2014) nimeämää rodullistavaa neuvottelua.  

 

Bredströmin (2003) mukaan sukupuoli rakentui merkittäväksi tekijäksi medioissa; 

maahanmuuttajan maskuliinisuus muotoutui patriarkaaliseksi suhteessa 

kantaruotsalaisen henkilön maskuliinisuuteen. Maahanmuuttajan feminiinisyys 

puolestaan rakentui sorretuksi verrattuna kantaruotsalaisen feminiinisyyteen. Käsitys 

sukupuolten välisestä tasa-arvosta rakentui maahanmuuttajia toiseuttavaksi tekijäksi; 

kantaruotsalaiset nähtiin tasa-arvon edustajina, kun taas maahanmuuttajat patriarkaatin 

puolestapuhujina. Tällöin pohjoismaisen hyvinvointivaltion tasa-arvon ihanne 

muodostuu ristiriitaiseksi muiden kulttuurien kanssa. Bredströmin mukaan 

maahanmuuttajien kulttuuria ei tulisi ymmärtää homogeenisenä piirtenä, vaan 

joustavana, vaihtelevana, yksilöllisenä ja osana ruotsalaisuutta. (Mt.)  

 

Useat maahanmuuttajien toiseuttamista tarkastelevat tutkimukset käsittelevät 

äärioikeistolaista retoriikkaa. Inari Sakki ja Katarina Pettersson (2016) tutkivat 

äärioikeistopopulististen poliitikkojen blogipostauksia Suomessa ja Ruotsissa. He 

analysoivat, millaisia diskursseja ja retorisia keinoja maahanmuuttajien toiseuttamiseen 

liittyi postauksissa. He erittelivät kolme toiseuteen liittyvä representaatiota: ”poikkeavan 

ihmisryhmän”, “uhkaavan ideologian” sekä “sisäisten vihollisten” representaatiot. 

Poikkeava ihmisryhmä -representaatiossa maahanmuuttajat toiseutettiin valtaväestöstä 

poikkeaviksi ja valtaväestöä uhkaaviksi. Puhetavassa korostui se, kuinka 

maahanmuuttajat, “toiset”, rikkovat yhteiskunnan normeja, kuten tekevät 

seksuaalirikoksia. Poikkeava ihmisryhmä -representaatiossa maahanmuuttajat 
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merkityksellistettiin hyvinvointivaltiota hyväksikäyttäviksi vapaamatkustajiksi. 

Kyseisessä puhetavassa korostettiin sitä, kuinka kallista maahanmuutto on Suomelle. 

Uhkaava ideologia -puhetavassa maahanmuuttajien edustama ideologia rakentui 

puolestaan sortavaksi ja siten valtaväestöä uhkaavaksi. Puhetavassa puhuja asemoi 

itseään naisten ja vähemmistöjen oikeuksien puolestapuhujaksi. Tällä 

vastakkainasettelulla puhujat toiseuttivat islamia, jota kuvattiin uhkaavaksi ideologiaksi. 

Sisäiset viholliset -representaatiossa puolestaan rakennettiin vastakkainasettelua puhujien 

edustaman ryhmän sekä liberaalia ajattelutapaa edustavien, “punavihreiden suvakkien” 

välille. Puheessa “suvakit” merkityksellistyivät henkilöiksi, jotka syrjivät muita, ja joiden 

käytöksestä äärioikeistolaiset poliitikot kärsivät. Sakin ja Petterssonin mukaan 

äärioikeistopopulistisessa diskurssissa rakennettiin merkityksiä “uhatusta 

hyvinvointivaltiosta”. (Mt.)  

 

Katarina Pettersson (2019) tutki muslimeihin kohdistetusta vihapuheesta tuomittujen 

suomalaispoliitikkojen kielenkäyttöä kriittisen diskursiivisen psykologian avulla. Hän 

tarkasteli, millaisia asemointeja  poliitikot ottivat, kun he kertoivat toiminnastaan 

Facebook-sivuillaan ja haastatteluissa. Pettersson löysi aineistosta neljä subjektipositiota: 

vain ihminen, järjen ääni, uhri ja sankari -positiot. Vain ihminen -positiossa poliitikot 

asemoivat itseään “tavalliseksi ihmiseksi” yleensä “eliittiä” vastaan. Tässä positiossa 

korostui teon tavanomaisuus ja inhimillisyys. Järjen ääni -positiossa poliitikkojen 

vihapuhe-lausunnot merkityksellistettiin oikeudenmukaisiksi, rehellisiksi kannanotoiksi. 

Positiossa rehellisyys muodostui ihanteelliseksi piirteeksi, johon jokaisen poliitikon tulisi 

pyrkiä. Vihapuhetta kriminalisoiva lainsäädäntö rakentui puolestaan uhaksi 

sananvapaudelle. Uhri-positiossa poliitikot asemoivat itsensä olosuhteiden, esimerkiksi 

poliittisen vainon, uhreiksi. Positiossa korostuivat vastaikkainasettelu sisä- ja 

ulkoryhmän välillä. Sankari-positiossa puolestaan poliitikot merkityksellistivät 

vihapuheensa moraalisesti oikeudenmukaiseksi, ja asemoivat itsensä rehelliseksi 

kansalaisten puolustajaksi. (Mt.)  

 

Suuri osa pohjoismaisesta etnisyyteen, sukupuoleen ja väkivallan tekijyyteen 

keskittyvästä tutkimuksesta on kohdistunut media-aineistoihin, kuten uutisointiin. Jonkin 

verran tutkimusta on kuitenkin tehty keskittyen sosiaalialan ammattilaisiin (katso 

Keskinen, 2011; de los Reyes, 2003; Eriksson, 2006). Suvi Keskinen (2011) on 

analysoinut kulttuuristavaa puhetta suomalaisten ammattilaisten keskusteluista 
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sukupuolistuneesta väkivallasta maahanmuuttajaperheissä. Kulttuuristavalla puheella 

hän viittaa diskurssiin, jossa väkivaltaa selitetään maahanmuuttajan lähtömaan kulttuurin 

piirteillä. Haastateltavat olivat poliiseja, sosiaalityöntekijöitä, palvelutalojen työntekijöitä 

ja järjestöjen edustajia. Keskinen analysoi aineistosta diskursseja ja positiointia. 

Kulttuuristavaa puhetta esiintyi, mutta itseä asemoitiin myös sitä vastaan. Keskisen 

mukaan kulttuuristavan diskurssin ongelma on se, että se ylikorostaa kulttuurisia tekijöitä 

sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten sijaan. Puhetavassa ei oteta huomioon kulttuuria, 

jossa väkivalta tehdään. (Mt.)  

 

Myös De los Reyes (2003) on havainnut samankaltaista kulttuuristavaa puhetta 

tutkiessaan ruotsalaisia sosiaalialan työntekijöitä. Hänen mukaansa väkivalta nähdään 

kulttuurin tuotteena, jonka maahanmuuttajat ”toivat tullessaan”. Keskinen (2011) löysi 

aineistosta myös universalistista retoriikkaa. Universalismi tarkoittaa ammattilaisten 

työssä sitä, että heidän tulisi noudattaa yhdenvertaisia käytäntöjä kaikkien asiakkaiden 

kanssa, esimerkiksi sitä, että asiakkaille tarjotaan samanlaisia palveluja tämän asemasta 

tai taustasta riippumatta. Universalistinen puhe tasapainottaa kulttuuristavan puheen 

vaikutusta mutta toisaalta sivuuttaa olennaisia valta-asetelmia ihmisryhmien välillä. (Mt.) 

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa tasa-arvokeskusteluun liittyy vahvasti myös 

yhteiskunnan historia. Keskisen (2011) mukaan sekä kulttuuristava että universalistinen 

puhe liittyvät vahvasti pohjoismaisen hyvinvointivaltion ihanteeseen – universalismi 

hyvinvointivaltion ideologiaan ja kulttuuristava nationalistisiin ihanteisiin.  

 

Anttosen ja Sipilän (2010) mukaan universaaliuden aate vaikuttaa edelleen muun muassa 

siihen, miten Suomessa tarjotaan erilaisia sosiaalipalveluja. Se johtaa erilaisiin poliittisiin 

toimiin kuin esimerkiksi huono-osaisille kohdentamista korostava marginalismi tai 

ihmisten erilaista kohtelua kannattava partikularismi. Pohjoismaissa universalismi liittyy 

vahvasti 1980-luvulta alkaneeseen puheeseen pohjoismaisesta hyvinvointimallista. (Mt.) 

Toisaalta kulttuurieroista puhuminen voi johtaa siihen, että ryhmien välisiä eroja 

vähätellään.  

 

Tutkimus diskursseista ammattilaisten puheesta on painottunut myös 

parisuhdeväkivallan merkitysten analyysiin. Tuija Virkki ja Mari Lehtikangas (2014) 

analysoivat väkivaltatyötä tekevien sosiaali- ja terveysammattilaisten puhetta 

väkivaltatyöhön liittyvästä toimijuudesta. Artikkelissa myös analysoidaan Lehtikankaan 
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pro gradu -työtä (2013) varten kerättyä haastatteluaineistoa monikulttuurisesta 

yhdistyksestä, joka auttaa väkivaltaa kohdanneita maahanmuuttajataustaisia naisia. 

Virkki & Lehtikangas (2014) olivat erityisen kiinnostuneita siitä, miten ammattilaiset 

jäsentävät väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten toimijuutta sekä omaa rooliaan 

työssään. Analyysi keskittyy siihen, minkälaisia positioita haastateltavat ottavat 

vallitsevissa diskursseissa. (Mt.)  

 

Molemmista aineistoista nousi kaksi pääasiallista diskurssia: väkivallan kohteen 

vastuullistamisen ja psykososiaalisen voimaannuttamisen diskurssit. 

Vastuullistamisdiskurssissa korostettiin väkivallan kohteen vastuuta väkivallan 

lopettamisessa. Tästä näkökulmasta väkivallan kokijalla on itsellään toimijuutta lopettaa 

epätoivottu käytös, ja muut elämäntilanteeseen vaikuttavat tekjät jäävät huomioimatta. 

Psykososiaalinen voimauttaminen -diskurssissa osoitettiin ymmärrystä syille, jotka 

vaikeuttavat väkivaltaisesta suhteesta irrottautumista. Asiakkaalta ei siis vaadita 

samanlaista toimijuutta, jolloin työntekijälle tarjoutuu enemmän vastuuta. Toisaalta uhria 

kuitenkin vastuullistettiin ongelman ratkaisemisesta, sillä se korostaa väkivaltaa yksilön 

ongelmana, eikä välttämättä huomio yhteiskunnallisten rakenteiden merkitystä. (Mt.) 

Väkivallan kohteen vastuullistamisesta suomalaisessa kontekstissa ovat kirjoittaneet 

myös muun muassa Husso (2003), Nyqvist (2001) ja Ronkainen (2008).  

 

Aineistosta löytyivät myös kulttuurisensitiivisen voimaannuttamisen ja tasa-

arvokeskeisen voimaannuttamisen diskurssit. Kulttuurisensitiivinen voimaannuttaminen 

-diskurssissa asetettiin työn tavoitteeksi asiakkaiden voimaannuttaminen huomioiden 

heidän erilaisuutensa ja etnisyytensä. Työntekijät positioivat itsensä asemaan, jossa he 

eivät voi moralisoida asiakkaittensa kulttuuria ja sen piirteitä. Asiakkaat nähdään 

ensisijaisesti yksilöinä, jotka kantavat kulttuurisia eroja ja jotka tulkitsevat niitä kukin 

omalla tavallaan. Toisaalta tässä diskurssissa sukupuolen vaikutus väkivaltatekoihin 

saattaa häivyttyä. Tasa-arvokeskeinen voimaannuttaminen –puhetavassa puolestaan 

korostettiin sukupuolen merkitystä ja kritisoidaan asiakkaan kulttuurin piirteitä, jotka 

ylläpitävät miesten naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tavoite onkin vapauttaa nainen 

partiarkaalisista rakenteista. (Virkki & Lehtikangas, 2014) Kyseinen diskurssi liittyy 

myös Keskisen (2009) ja Bredströmin (2003) mainitsemaan puhetapaan, jossa 

sukupuolten välinen tasa-arvo nousee ryhmiä erottelevaksi tekijäksi. Tässä diskurssissa 

työntekijä ottaa aktiivisemman position, sillä hän tukee asiakkaansa toimijuutta. 
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Ongelmallista on kuitenkin se, että suomalainen kulttuuri rakentuu väkivallattomaksi 

suhteessa ei-suomalaiseen kulttuuriin, johon väkivalta liitetään  

(Virkki & Lehtikangas, 2014). 

 

Aiemmin mainitut tutkimukset näyttävät, miten väkivallan tekijyys, sukupuoli, kulttuuri, 

etnisyys ja rodullistaminen nivoutuvat vahvasti yhteen median alustoilla ja 

haastateltavien puheessa. Useista tutkimuksista nousee vahvasti esiin pohjoismaalaisen 

valtion tasa-arvon ihanne, joka asetetaan vastakohdaksi patriarkaalisille arvoille. 

Tällainen erottelu voi olla hyvinkin vahingollista. Käytän tässä tutkielmassa aineistoa, 

jossa sosiaali- ja kriisityöntekijät keskustelevat maahanmuuttajamiehistä koskevasta 

väittämästä. Koen sosiaali- ja kriisityöntekijöiden tutkimisen mielenkiintoiseksi, sillä 

kulttuurien ymmärrys ja erilaisten ihmisen kohtaaminen ovat heidän työssään keskiössä. 

Seuraavaksi esittelen suomalaista sosiaalityötä sekä sosiaalityön suhdetta 

maahanmuuttoon, jonka jälkeen esittelen tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen ja 

teoreettis-metodologisen lähestymistavan.  

 

3. Sosiaalityö Suomessa  
 

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet on määritellyt sosiaalityön 

sosiaali- ja terveysministeriön käyttöön seuraavasti:  

 

Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalityöntekijän yliopistokoulutuksen 

saaneen ammattihenkilön toimintaa, joka perustuu tieteellisesti tutkittuun 

tietoon, ammatillis-tieteelliseen osaamiseen ja sosiaalityön eettisiin 

periaatteisiin. Sosiaalityöllä vahvistetaan  hyvinvointia edistäviä 

olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä yksilöiden toimintakykyisyyttä. Työ 

on yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen sosiaalisten ongelmien 

tilannearviointiin ja ratkaisuprosesseihin perustuvaa kokonaisvaltaista 

muutostyötä, joka tukee ihmisten selviytymistä. (Sosnetin sosiaalityön 

määritelmä, haettu 01.07.2020)  

 

Sosiaalipolitiikan dosentti Kyösti Raunion (2009, s. 29) mukaan sosiaalityö on Suomessa 

vahvasti kytköksissä hyvinvointivaltion sosiaalipolitiikkaan, tulonsiirtoihin ja 

palveluihin. Pohjoismainen hyvinvointivaltio perustuu universalismin aatteelle, joka 
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korostaa samanlaisten palveluiden tarjoamista kaikille. (Mts. 29.) Sosiaalityö kuitenkin 

poikkeaa universaalista toiminnasta siksi, että se keskittyy vaikeassa tilanteessa oleviin 

henkilöihin, jotka ovat syrjäytyneet ensisijaisista hyvinvointia tukevista järjestelmistä. 

Tarkoitus on siis antaa tukea poikkeuksellisiin ja ongelmallisiin elämäntilanteisiin (Mts. 

59.)  

 

Kirsi Juhilan (2006, s. 233–234) mukaan markkinatalouden merkitykset vaikuttavat 

sosiaalityön arkeen, sillä sen käsitteet, kuten tehokkuus, tulevat osaksi myös 

sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta. Esimerkiksi alkoholisteille 

tarkoitettujen hoitojen pääsyyn ehdotetaan ehtoja, jolloin ihmisen vastuullisuus omasta 

sairaudestaan korostuu. Sosiaalityöntekijä joutuu tasapainottelemaan siten 

vastuullistamisen ja inhimillisyyden ristipaineessa. (Mts. 233–234.) Raunion (2009, s. 

88–89) mukaan sosiaalityö tasapainottelee markkinatalouden tulos- ja 

tehokkuuskeskeisyyden sekä huono-osaisten ihmisten aseman tukemisen välillä, sillä 

nämä kaksi voidaan nähdä keskenään ristiriitaisina tai muuten ongelmallisina. Hänen 

mukaansa sosiaalityö onkin yhteiskunnan moraalinen omatunto (mts. 88–89). 

 

Sosiaalityöllä ei ole Raunion mukaan sinänsä omia arvoja, vaan se noudattaa yleisesti 

hyväksyttyjä modernin yhteiskunnan arvoja (Raunio, 2009, s. 82). Suomalaisessa 

sosiaalityötä käsittelevässä tutkimuksessa arvoja ei ole juurikaan käsitelty (mts. 84). 

Kuitenkin sosiaalialan ammattijärjestön Talentian eettisisten ohjeiden (Hallikainen ym., 

2017) mukaan sosiaalityössä korostuvat ihmisarvo, ihmisoikeudet ja sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus. Periaatteet sisältävät muun muassa arvostavan vuorovaikutuksen, 

itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen, syrjinnän vastustamisen sekä erilaisuuden 

hyväksymisen. Omien ajatusten ja käyttäytymisen reflektioiminen onkin eritysen tärkeää 

sosiaalityössä. (Mts. 7.)  
 

Yhteiskunnallisen tason lisäksi sosiaalityön arvoihin kuuluu yksilöön liittyviä arvoja, 

esimerkiksi ihmisyyden kunnioittaminen. Tästä näkökulmasta on keskeistä se, että 

yksilöiden ihmisarvo määrittyy vain sen perusteella, että he ovat ihmisiä esimerkiksi 

ominaisuuksien tai tekojen sijaan. (Raunio, 2009, s. 89.) Toisaalta sosiaalityön kuvaan 

kuuluu, että ihmisiä luokitellaan avunsaajiksi erilaisten ominaisuuksien, kuten huono-

osaisuuden perusteella. Ongelmia korostava puhetapa voi olla toiseuttavaa. Tärkeää on 
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korostaa, että vaikka ihminen olisi vaikeassa elämäntilanteessa, hän ei ole 

vähempiarvoinen kuin muut. (Mts. 90.)  

 

Monikulttuurisessa sosiaalityössä erilaisuuden hyväksymisen ja syrjinnän vastustamisen 

tärkeys korostuvat. Talentian eettisen ohjeiden (Hallikainen ym., 2017, s. 20–21) mukaan 

sosiaalialan ammattihenkilön tulee estää negatiivista syrjintää, joka perustuu “ihmisen 

kykyihin, ikään, kulttuuriin, sukupuoleen, siviilisäätyyn, yhteiskunnalliseen tai 

taloudelliseen asemaan, poliittisiin mielipiteisiin, sukupuoliseen suuntautumiseen, 

fyysisiin ominaisuuksiin, uskontoon tai muuhun vakaumukseen.” Positiivinen syrjintä, 

jolla pyritään tasoittamaan eri ihmisryhmien välistä eriarvoisuutta, on ohjeiden mukaan 

hyväksyttävää. Lisäksi sosiaalialan ammattilaisen tulee ymmärtää asiakkaiden väliset 

esimerkiksi kulttuuriset tai arvoihin liittyvät erilaisuudet. (Mts. 20–21.) 

 

Sosiaalityöntekijän tuleekin ottaa huomioon monia sosiaalisia, taloudellisia ja 

psykologisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa asiakkaan tilanteeseen. Sosiaalityön 

tieteenalan tutkijan Merja Aniksen (2008, s. 94) mukaan sosiaalityöntekijällä on vastuu 

siitä, ettei hän paikanna asiakkaan ongelmia vain “erilaiseen kulttuuriin”, sillä liika 

kulttuurierojen korostaminen voi ylläpitää stereotypioita. Aniksen mukaan 

monimuotoisuutta ja etnisyyttä ei ole otettu tarpeeksi huomioon sosiaalityön 

tutkimuksessa. Se olisi kuitenkin tärkeää, sillä maahanmuuton lisääntyessä myös 

maahanmuuttajien osuus sosiaalityössä kasvaa (mts. 14). Koska maahanmuutto 

suuremmassa mittakaavassa on Suomessa vielä suhteellisen tuore ilmiö, voidaan ajatella, 

ettei sosiaalityöntekijöillä ole välttämättä tarpeeksi maahanmuuttoon liittyvää 

erityisosaamista. Myös Raunion (2009, s. 98) mukaan negatiivisen syrjinnän periaate ei 

välttämättä aina toteudu asiakastyössä, sillä sosiaalityöntekijät saattavat tiedostamattaan 

käyttäytyvät syrjivästi asiakasta kohtaan. Sosiaalityöntekijä saattaa esimerkiksi paneutua 

syvemmin toisen asiakkaan tilanteeseen kuin toisen.  

 

4. Sosiaalinen konstruktionismi  
 

Lähestyn tutkielmani aihetta sosiaalisen konstruktionismin lähtökohdista. Sosiaalinen 

konstruktionismi on kattokäsite erilaisille tutkimussuunnille, joiden mukaan todellisuus 

rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Sosiaalinen konstruktionismi jalkautui 

psykologiaan sosiaalipsykologi Kenneth Gergenin kannanoton Social psychology as 
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history (1973) myötä. Teos on merkittävä, sillä siinä Gergen kyseenalaistaa psykologiaa 

tieteenalana ja korostaa myös sen omien lainalaisuuksien olevan kulttuurisesti ja 

historiallisesti muotoutuneita. (Mt.) Artikkelia pidetään merkittävänä 

keskustelunaloituksena sosiaalipsykologisen tutkimuksen luotettavuudesta.  

 

Psykologian alalla sosiaalinen konstruktionismi on suhteellisen uusi ajatus, sillä 

valtavirtapsykologia on perinteisesti pyrkinyt löytämään universaaleja sääntöjä ihmisen 

käyttäytymiselle, ajattelulle ja muille psykologisille ilmiöille (Burr, 2015, s. 3). 

Sosiaalisen konstruktionismin anti-essentialistinen lähtökohta poikkeaa perinteisestä 

todellisuuskäsityksestä, jossa asiat ja ihmiset asettuvat valmiiksi annettuihin 

kategorioihin. Sosiaalisen konstruktionismi ei pyri löytämään objektiivisia totuuksia, 

vaan tietyssä ajallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa ilmeneviä mahdollisuuksia (mts. 6–

7). Näkökulma kyseenalaistaakin valtavirtapsykologian tavan tehdä tiedettä, sillä sen 

mukaan ymmärryksemme sosiaalisesta todellisuudesta muotoutuu sosiaalisessa ja 

historiallisessa kontekstissaan. Esimerkiksi se, minkälaisena ymmärrämme ihmissuhteet, 

sairaudet, tai työn merkityksen, muotoutuu sosiaalisesti. (Mts. 4.)  

 

Sosiaalisen konstruktionismin mukaan todellisuus rakentuu kielen käytön avulla (Burr, 

2015, s. 11). Tämä tarkoittaa sitä, että ymmärrämme maailman kielen kautta 

rakentamiemme merkityksien avulla. Sosiaalisen konstruktionismin mukaan kieli siis 

rakentaa itsessään sosiaalista todellisuutta, eikä vain kuvaa sitä. Tutkimus keskittyy 

sisäisten prosessien, kuten ajatusten tai tunteiden, sijaan vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin 

käytäntöihin. (Mts. 11.)  

 

 Kenneth Gergenin (1985) mukaan sosiaalinen konstruktionismi perustuu seuraaville 

oletuksille:  

1. Todellisuus on kielellisesti muotoutuvaa. Siksi myös tieteelliset teoriat ja käsitteet 

ovat tulkinnallisia, eikä “objektiivisista totuuksista” ole mielekästä puhua. 

Tutkielmassani tämä tarkoittaa sitä, että tarkastelen väkivallan 

merkityksellistymistä sosiaali- ja kriisityöntekijöiden puheesta sen sijaan, että 

pyrkisin esimerkiksi löytämään heidän implisiittisiä asenteitaan. 

 

2. Tieto muotoutuu historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan. Esimerkiksi 

erilaiset psykologiset prosessit on määritelty eri tavoin eri yhteiskunnissa ja 
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ajassa. Yhteiskunnalliset, moraaliset, poliittiset ja taloudelliset instituutiot 

vaikuttavat osaltaan näiden todellisuuksien muotoutumiseen. Tutkielmassani 

keskityn yhteiskunnalliseen keskusteluun maahanmuuton ja väkivallan ympärillä. 

Käsittelen myös sitä, millaisessa kulttuurisessa kontekstissa sosiaali- ja 

kriisityöntekijät osallistuivat haastatteluihin.  

 

3. Todellisuus muotoutuu sosiaalisissa käytännöissä, kuten viestinnässä, 

neuvottelussa, ja konflikteissa. Esimerkiksi moraalin käsite ihmissuhteissa 

muuttuu erilaisissa käytännöissä, kuten riidellessä tai flirttaillessa. Tässä 

tutkielmassa otan huomioon, millaisessa vuorovaikutustilanteessa haastateltavat 

tuottavat puhetta, ja millainen dynamiikka ryhmähaastatteluissa syntyy.  

 

4. Kielellisesti muotoutuneilla versioilla todellisuudesta on seurauksia sosiaalisen 

elämän käytäntäntöihin. Esimerkiksi erilaisilla tautiluokituksilla (kuten masennus 

tai ahdistus) on käytännön seurauksia siihen, millaista hoitoa ja kohtelua ihmiset 

saavat. (Mt.) Työni pohdinta-osiossa pohdin löytämieni puhetapojen 

käytännöllisiä seurauksia, kuten niiden vaikutuksia maahanmuutosta käytävään 

yhteiskunnalliseen keskusteluun.   

 

Sosiaalista konstruktionismia on kritisoitu sen suhtautumisesta todellisuuteen, 

todellisuuden ja kielen yhteyteen sekä ihmisen toimijuuteen. Joidenkin tutkijoiden 

mukaan sosiaalisen konstruktionismi häivyttää yksilöiden toimijuuden, sillä merkitykset 

syntyvät jatkuvasti diskursseissa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. (Juhila, 2016a.) 

Kritiikkiä on kohdistettu myös konstruktionismin suhteesta todellisuuteen, jonka on 

sanottu sivuuttavan kielenkäytön ulkopuolella oleva todellisuus, kuten yksilön emootiot, 

persoonallisuuden piirteet tai asenteet (Burr, 2015, s. 205). Burrin mukaan kritiikki 

sosiaalista konstruktionismia kohtaan 

johtuu osin väärinymmärryksestä ja näkemyseroista sosiaalisen konstruktionismin sisällä 

– jotkut kriitikot luulevat, että konstruktionistit käsittävät todellisuuden vääristyneenä tai 

vain diskursiivisena.  

 

Kirsi Juhila (2016a) on esitellyt kaksi tapaa ymmärtää kielen ja todellisuuden suhde 

diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa: ontologisen ja episteemisen lähestymistavan. 

Ontologisella konstruktionismilla viitataan ajattelutapaan, jossa kieli on ensisijainen 
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tutkimuskohde, mutta sen ulkopuolella ajatellaan olevan materiaalisia todellisuuksia, 

kuten (materiaalisia) instituutioita, mieli tai ruumis. Ontologinen lähestymistapa tutkii 

maailmojen rakentumista diskursseissa sekä sitä, miten diskursiivinen ja ei-

diskurssiivinen todellisuus vastaavat toisiaan. Episteeminen konstruktionismi puolestaan 

kieltäytyy ottamasta kantaa siihen, onko kielen ulkopuolella todellisuutta vai ei. Se 

keskittyy tutkimaan todellisuuden rakentumista kielenkäytön avulla nojaamatta puheen 

tai tekstin ulkopuolisiin maailmoihin. (Mt.) Tässä maisterintutkielmassa ymmärrän 

todellisuuden ontologisen sosiaalisen konstruktionismin mukaisesti niin, että 

diskursiivinen ja materiaalinen maailma vaikuttavat toisiinsa. Myös väkivalta 

ymmärretään niin, että tavat puhua väkivallasta vaikuttavat myös materiaalisiin 

seurauksiin ja näillä seurauksilla on yhteys diskursiiviseen maailmaan. Tässä 

maisterintutkielmassa siis esimerkiksi väkivallan ja sukupuolen materiaaliset ja 

diskursiiviset merkitykset ovat toisiinsa kietoutuneita.  

 
4.1 Diskursiivinen psykologia 
 
Käytän tutkielmani teoreettis-metodologisena lähestymistapana diskursiivista 

psykologiaa, joka on yksi konstruktionistista viitekehystä noudattava diskursiivinen 

suuntaus. Sen juuret ovat Jonathan Potterin ja Margaret Wetherellin teoksessa Discourse 

and Social Psychology (1987), jossa he kehittivät diskursiivista psykologiaa erityisesti 

sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa. Diskursiivinen psykologia on 

diskurssianalyyttinen koulukunta, joka keskittyy psykologisten ilmiöiden tutkimiseen 

puheesta ja tekstistä. Tutkimuksen kohteena ovat psykologisten ilmiöiden, kuten 

sosiaalisten kategorioiden (esim. Reynolds & Wetherell, 2003) tai ennakkoluulojen 

(esim. Wetherell & Potter, 1992), merkitysten muotoutuminen vuorovaikutuksessa. Puhe 

ja teksti ovat diskursiivisen psykologian mukaan siis osa sosiaalisia käytäntöjä, eivät 

heijastumia ihmisen sisäisistä kognitiivisista prosesseista (Edley, 2001, s. 4). 

Puheenvuoroilla voi olla erilaista sosiaalista toiminnallisuutta, jota tutkitaan katsomalla 

keskustelua tai tekstiä myös kokonaisuutena. Kielenkäytöllä on toimintaorientaatio, eli 

sillä on jokin tarkoitus sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Samalla lauseella voi olla eri 

toimintaorientaatioita riippuen muun muassa siitä, milloin se esitetään. Analyysissa 

voidaan keskittyä esimerkiksi siihen, miten puheenvuorot sijoittuvat keskustelussa 

suhteessa muihin puheenvuoroihin. (Wiggins, 2017, s. 15.) 
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4.2 Kriittinen diskursiivinen psykologia  

Tässä maisterintutkielmassa lähestyn tutkimuskysymystäni kriittisen diskursiivisen 

psykologian kautta, joka on diskursiivisesta psykologiasta kehittynyt teoreettinen 

lähtökohta. Potterin ja Wetherellin (1987) kehittelemä diskursiivisen psykologian kenttä 

onkin jakautunut useampaan koulukuntaan, ja tutkimuksella on erilaisia painotuksia. 

Diskursiivisen psykologian ajatellaan lähentyvän keskusteluanalyyttista 

tutkimustraditiota, ja sitä on ollut kehittämässä erityisesti Edwards ja Potter (katso 

Edwards & Potter, 1992). Heidän edustama diskursiivisen psykologia tutkii sitä, miten 

merkityksellistämistä tehdään vuorovaikutuksessa. Analyysi keskittyy puheen tai tekstin 

tasoon ja puheenvuorojen vuorotteluun. Voidaan puhua niin sanotusta mikrotason 

analyysista, joka keskittyy tiettyyn, rajatumpaan kontekstiin. (McAvoy, 2007.) 

 

Diskursiivista psykologiaa kritisoidaan siitä, ettei se huomioi tarpeeksi välittömän 

vuorovaikutustilanteen historiallista ja kulttuurista kontekstia. Toisaalta laajemman tason 

tarkasteluun keskittyvillä lähestymistavoilla ei ole kritiikin mukaan riittävää empiiristä 

tarkkuutta. (Edley & Wetherell, 2008, s. 167.) Kriittinen diskursiivinen psykologia 

puolestaan huomioi välittömän vuorovaikutuskontekstin lisäksi sen ulkopuolisia ilmiöitä. 

Sen kuvaillaan edustavan sekä mikro- että makrotason tutkimusta; analyysi ulotetaan 

puheessa tapahtuvan vuorottelun lisäksi keskustelukontekstin ulkopuolelle kulttuurisiin 

ja historiallisiin merkityksiin (Edley & Wetherell, 2008, s. 161–162; McAvoy, 2007; 

Wetherell, 2007). Kriittinen diskursiivinen psykologia erosikin diskursiivisesta 

psykologiasta Margaret Wetherellin ja myöhemmin Nigel Edleyn myötä (Wiggins, 2017, 

s. 45–46).  

 

Diskurssien ja subjektin suhteeseen paneutuneen sosiaalipsykologin ja kriittisen 

diskursiivisen psykologian kehittäjän Nigel Edleyn (2001) mukaan myös aineiston 

ulkopuolisen kontekstin huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä myös välittömässä 

vuorovaikutuksessa muotoutuvat merkitykset muotoutuvat historiallisen ja kulttuurisen 

maailman puitteissa. Esimerkiksi sukupuolen, luokan tai seksuaalisuuden kaltaiset ilmiöt 

eivät supistu vain tutkimusaineistosta havaittaviin merkityksiin diskursiivisen 

psykologian tavoin (Wiggins, 2017, s. 45). Diskurssit voidaankin nähdä kriittisessä 

diskursiivisessa psykologiassa jokapäiväisen elämän ja kulttuurisen kontekstin 

yhdistäjänä, sillä kulttuuri vaikuttaa arkipäiväisessä elämässämme käyttämiimme 

diskursseihin, ja ne taas muodostavat kulttuurisia merkityksiä (mts. 45). Tätä yhteyttä 
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tarkastellaan erilaisten metodisten työkalujen avulla. Tässä maisterintutkielmassa 

tarkastelen väkivallan merkityksiä tulkintarepertuaari-käsitteen kautta (katso Potter & 

Wetherell, 1987, s. 146). Lisäksi analysoin aineistostani positiointiteoriasta lainattuja 

subjektipositioita (Davies & Harré, 1990) sekä retorisesta psykologiasta peräisin olevia 

ideologisia dilemmoja (Billig ym., 1988).  

 
Kriittisessä diskursiivisessa psykologiassa ihminen ymmärretään olentona, jolla on 

toimijuutta käyttää erilaisia diskursiivisia keinoja, kuten tulkintarepertuaareja ja 

asemointeja (Edley, 2001). Tässä maisterintutkielmassa lähestyn ihmisen toimijuutta 

Wetherellin (1988) tavoin: ihmiset ymmärretään samanaikaisesti sekä diskursiivisen 

maailman tuotteina että aktiivisina diskursiivisten keinojen hyödyntäjinä ja muokkaajina. 

Puheessa ja tekstissä muotoutuvat merkitykset rakentavat meitä: ymmärrämme maailmaa 

diskurssien läpi, sillä ne sävyttävät havaintojamme ja ajatteluamme (Wetherell & Potter, 

1992, s. 94).  

 
Käytän maisterintutkielmani kriittisen diskursiivisen psykologian viitekehystä, sillä 

haluan yhdistellä analyysissani sekä mikro- että makrotasoa. Oletan, että sosiaali- ja 

kriisityöntekijöiden puheessa on tulkittavissa kulttuurisesti saatavilla olevia 

maahanmuutajamiesten väkivaltaan liittyviä merkityksiä, ja niistä neuvotellaan 

yksityiskohtaisten vuorovaikutuksen lainalaisuuksien tasolla. Kuitenkin väkivaltaa ja 

maahanmuuttoon liittyvä keskustelu kytkeytyy vahvasti yhteiskunnallisiin diskursseihin, 

jolloin myös makrotason huomioiminen on hedelmällistä.  

 
 

5.  Teoreettis-metodologiset työkalut  
 

Seuraavaksi esittelen maisterintutkielmani kannalta oleelliset metodiset työkalut, joita 

ovat tulkintarepertuaarit, subjektipositiot sekä ideologiset dilemmat.  

 

  5.1 Tulkintarepertuaarit 
 
Margaret Wetherell ja Jonathan Potter (1992, s. 90) määrittelevät tulkintarepertuaarit 

merkityssysteemeiksi, joilla rakennetaan versioita toiminnoista, itsestä ja sosiaalisista 

rakenteista. Ne ovat asioiden kuvailuun ja arviointiin tarkoitettuja kielellisiä resursseja, 

jotka muotoutuvat usein kielikuvien tai sanontojen ympärille (Potter & Wetherell, 1987, 

s. 149). Edley ja Wetherell (2001) analysovat tulkintarepertuaareja feminismistä miesten 
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puheesta ja löysivät kaksi päärepertuaaria: kohtuullisen ja äärimmäisen. Haastateltavat 

käyttivät repertuaarien rakennuspalikoina muun muassa stereotypioita feministien 

ulkonäöstä, seksuaalisesta suuntautumisesta ja yleisestä suhtautumisesta miehiin. Edleyn 

(2001, s. 198) mukaan tulkintarepertuaarit ovat osa yhteisön ”arkiymmärrystä”, ja niitä 

käytetään ja muodostetaan jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa. Reynoldsin ja 

Wetherellin (2003) mukaan repertuaarit ovat kulttuurisesti muodostuneita, yhteisiä 

versioita todellisuudesta. Sama henkilö voi käyttää puheessaan useita eri 

tulkintarepertuaareja, ja siten mahdollisesti vaihdella näkökulmia. Repertuaarit saattavat 

olla myös keskenään ristiriidassa, jolloin syntyy tarve ratkaista ristiriita. (Mt.)  

 
Tulkintarepertuaarien käsite on lähellä diskurssin käsitettä. Molemmat selittävät sitä, 

miten ihmiset puhuvat asioista ja tapahtumista. Jokinen, Juhila ja Suoninen (2016, s. 34) 

määrittelevät molemmat ”verrattain eheiksi säännönmukaisten merkityssuhteiden 

systeemeiksi, jotka rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä ja samalla rakentavat 

sosiaalista todellisuutta.” Diskursseista ja tulkintarepertuaareista saatetaankin puhua 

kirjallisuudessa synonyymien tavoin ja ne onkin helppo sekoittaa toisiinsa. Useat tutkijat 

ovat kuitenkin määritelleet niiden välille vivahde-eroja. Wetherellin ja Potterin (1992, s. 

90) mukaan tulkintarepertuaarit keskittyvät kuvaamaan diskurssin sisältöä ja sitä, miten 

sisältö on järjestäytynyt. Edleyn (2001, s. 202) mukaan diskurssit kattavat kokonaisia 

instituutioita ja ne yhdistyvät vahvasti vallan käsitteeseen. Tulkintarepertuaarit 

puolestaan ovat tarkemmin rajattuja ja ilmenevät tarkemmin rajatuissa konteksteissa. 

Lisäksi ne tarjoavat käyttäjälleen enemmän toimijuutta erilaisten retoristen keinojen 

käyttämiseen. Jokisen ym. (2016). mukaan diskurssit saattavat toimia paremmin 

käsitteenä tutkimuksessa, joka keskittyy historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiin, kun 

taas tulkintarepertuaarit kielenkäyttöön puheessa tai tekstissä. Käytän tässä 

maisterintutkielmassa tulkintarepertuaarien käsitettä, sillä analysoin väkivallan 

merkityksellistymistä sosiaali- ja kriisityöntekijöiden puheesta, jolloin aiheeni ja sen 

tarkastelukulma on jo suhteellisen rajattu. Lisäksi tulkintarepertuaarit soveltuvat 

mielestäni paremmin analyysiin yhdessä subjektiposition käsitteen kanssa, jonka 

teoreettinen määritelmä antaa yksilölle toimijuutta (Davies & Harré, 1990).  

 
 
5.2 Ideologiset dilemmat  
 
Retoriikan tutkimuksen ja sosiaalipsykologian yhdistämisestä tunnettu tutkija Michael 

Billig toi ideologisten dilemmojen käsitteen tieteelliseen keskusteluun kirjassaan 
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Ideological Dilemmas (Billig ym., 1988). Billig halusi nostaa keskusteluun ideologioiden 

ristiriitaisuuden ja laajentaa käsitystä intellektuaaleista ideologioista, joilla hän viittaa 

poliittisen, uskonnollisen ja filosofisen ajattelun järjestelmiin (mts. 27). Billig 

kollegoineen kehittivät käsitteen eletyt ideologiat, joilla he viittasivat niin sanottuun 

maalaisjärkeen eli kunkin kulttuurin uskomuksiin, arvoihin ja tapoihin (mts. 28).  

 

Ideologiat voivat olla, ja usein ovatkin, keskenään ristiriidassa (Edley, 2001, s. 203). 

Billig ym. (1988, s. 12) esittelee klassisen esimerkin 1700-luvun Englannista. Paikallisilla 

talonpojilla oli oikeus antaa lampaidensa laiduntaa myös julkisella ruohikolla. Jos 

kuitenkin kaikki päästäisivät lampaansa yhteisille maille, luonto kuormittuisi liikaa ja 

lopulta kaikki näkisivät nälkää. Tilanteesta syntyy dilemma, jonka toisessa vaakakupissa 

ovat yhteinen hyvä ja toisessa henkilökohtainen hyöty. (Mts. 12.) Billigin ym. (1998, s. 

17) mukaan arkijärjen dilemmaattisuus ei ole sattumaa, vaan välttämätön osa sosiaalista 

ajattelua. Ilman keskenään ristiriitaisia sanoja, kuvia tai arvioita olisi mahdotonta 

muodostaa argumentteja. Eletyt ideologiat, eli esimerkiksi jaetut arvot, normit, sosiaaliset 

odotukset, velvollisuudet, syyllisyyden tunteet ja odotukset ovat välttämättömiä 

dilemmojen synnylle. (Mts. 15.) 

 

Edley (2001, s. 206–209) nostaa esimerkin haastattelututkimuksesta, jossa haastateltavat 

keskustelevat feminismistä. Haastateltavat puhuvat tulevaisuuden haaveistaan liittyen 

perhe-elämään ja työhön. He rakentavat keskustelussa merkityksiä, joissa perheessä sekä 

isällä että äidillä tulisi olla tasa-arvoinen oikeus työntekoon ja velvollisuus lastenhoitoon. 

Erään haastateltavan puheessa isän läsnäolo lapsen elämässä rakentuu tärkeäksi, mutta 

samalla hän ilmaisee työssä käymisen itselleen myös tärkeänä. Haastateltavan puheesta 

on tulkittavissa ideologinen dilemma: samalla, kun hän haluaa tasa-arvoisen perhe-

elämän, hän pitää sekä isän velvollisuutta lastenhoitoon että omaa vapauttaan tärkeänä. 

Hän tarjoaa dilemmaan ratkaisuksi lastenhoitajaa ja vanhempien erilaista 

työskentelyrytmiä. (Mts. 206–209.) 

 

Tulkintarepertuaareilla ja ideologisilla dilemmoilla on paljon yhteistä, sillä molemmat 

voidaan ymmärtää osaksi kulttuurin arkijärkeä. Ideologiset dilemmat viittaavat kuitenkin 

laajempaan, yhdenmukaiseen merkityksen ristiriitaisuuteen – siihen, miten samat ilmiöt 

voidaan merkityksellistää erilaisiksi ja toisilleen ristiriitaisiksi. Esimerkiksi repertuaarien 

välille muodostuva suhde voi olla dilemmaattinen, jolloin niiden merkitykset ovat 
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ristiriidassa keskenään. (Edley, 2001, s. 203–204.) Billig ymmärtääkin ideologiset 

dilemmat monimutkaisina sosiaalisen elämän ilmiöinä, jotka ilmenevät sosiaalisesti 

jaettujen käsitysten, representaatioiden tai arvojen ristiriitaisuutena (Billig ym., 1988, s. 

14). Tarkastelen tässä tutkielmassa haastateltavien puheessa ilmenevää dilemmaattisuutta 

suhteessa väkivallan merkityksiin.  

 
 
5.3 Subjektipositiot  
 
Kriittisen diskursiivisen psykologian subjektipositiot juontuvat Bronwyn Daviesin ja 

Rom Harrén (1990) kehittämästä positiontiteoriasta, joka tutkii merkityksien antoa, 

positioiden ottamista ja muiden positioimista vuorovaikutuksessa. Puheessa rakentuvat 

merkitykset mahdollistavat tiettyjä subjektipositioita, joihin osallistujat 

vuorovaikutuksessa positioivat itseään ja toisia. (Mt.)  Subjektipositiot liittyvät vahvasti 

tulkintareperuaareihin, sillä tulkintarepertuaarit mahdollistavat asemointeja (Edley, 2001, 

s. 210; Wetherell & Potter, 1992, s. 134–137). Positiot ymmärretään prosessiksi, jossa 

minuutta määritellään vuorovaikutuksessa muodostettujen kertomusten avulla. Kaikki 

positiointi ei ole tiedostettua – itseä ja muita asetetaan erilaisiin asemiin myös 

tiedostamatta. (Davies & Harré, 1990.)  

 

Analyysin kohteena ovat myös erilaiset oikeudet ja velvollisuudet, jotka kytkeytyvät eri 

subjektipositioihin (Davies & Harré, 1990). Wendy Hollway oli yksi ensimmäisiä 

subjektiposition käsitettä käyttäviä tutkijoita kriittisen psykologian alalla. Hänen 

feministinen tutkimuksensa (Hollway, 2001) tarkasteli positiointia heteroseksuaalisissa 

suhteissa. Yksi Hollwayn löytämistä puhetavoista kuvaa miesten seksuaalisuutta 

biologisena tarpeena, mikä puolestaan tarjoaa position miehistä subjekteina, jotka 

”saavat” seksiä ja naisista objekteina, jotka ”antavat” sitä. Nämä positiot sisältävät 

oikeutuksia seksin ”saamiselle” ja velvollisuuksia ”antamiselle”. (Mt.)  

 

Subjektipositioihin voi liittyä myös ongelmallisuutta, jos niiden viitataan olevan 

esimerkiksi moraalisesti kyseenalaisia, vastuuttomia tai ne eivät muuten istu 

vuorovaikutustilanteen odotuksiin tai normeihin. Henkilö voi pyrkiä ”korjaamaan” 

asettumistaan ongelmalliseen positioon esimerkiksi suhtautumalla siihen kielteisemmin. 

Keskenään ristiriitaiset subjektipositiot sekä subjektipositioiden ongelmallisuus viittaavat 

vuorovaikutuksessa ilmenevään arvojen, moraalin ja käsitysten ristiriitaisuuteen. 
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(Wetherell, 1998.) Reynolds ja Wetherell (2003) tutkivat naisten identiteetin rakentamista 

liittyen sinkkuuteen. Heidän mukaansa sinkkuuden ilmaiseminen positiivisena 

itsenäistymisen ja itsensä kehittämisen muotona sulki pois diskursiiviset keinot ilmaista, 

että haluaa parisuhteen. Siten sinkkuus rakentui haastatteluissa ongelmallisena 

kategoriana.  

 

Positiointiteoriassa identiteetti ymmärretään hyvin kontekstisidonnaisena ja muuttuvana; 

positiot voivat vaihdella jopa saman puheenvuoron sisällä (Davies & Harré, 1990). Monet 

tutkijat puhuvat subjektipositioista ja identiteeteistä synonyymin tavoin (mm. Edley, 

2001, s. 210). Identiteeteistä diskursiivisessa tutkimuksesta kirjoittaneiden Benwellin ja 

Stokoen (2006, s. 138) mukaan myös identiteetit voidaan nähdä tilannesidonnaisina ja 

historiallisesti ja kulttuurisesti muuntuvina. Identiteetin ja subjektiposition käsitteet 

ovatkin sosiaalisen konstruktionismin kentällä hyvin lähellä toisiaan, sillä molemmat 

pohjautuvat sen perusajatuksiin minuuden sosiaalisesta muotoutumisesta (Hall, 1996). 

Benwellin ja Stokoen (2006, s. 4–6) mukaan konstruktionistinen lähestymistapa 

identiteettiin tutkii erityisesti sitä, miten ihmiset tuottavat merkityksiä minuuksistaan 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Identiteetillä voidaan siis tarkoittaa sitä, mitä 

olemme toisillemme (mts). Subjektipositiot voidaan kuitenkin nähdä identiteettejä 

rajatumpina. Varjosen (2013, s. 154) mukaan positiot voidaan määritellä 

identiteettiprojektien rakennusvälineinä. Samat puhujat voivat käyttää erilaisia positioita 

rakentaessaan identiteettiään. Sosiaalipsykologian tutkija Stephanie Taylorin (2006) 

mukaan identiteettityötä tehdään asemoinnin kautta. Hänen mukaansa yksilön 

identiteettiin vaikuttaa sosiaalinen todellisuus, mutta yksilöt voivat silti vastustaa ja 

neuvotella identiteettejä aktiivisesti.  

 

Subjektipositioita voi tarkastella useilla eri tasoilla. Daviésin ja Harrén (1990, s. 266) 

mukaan asemointeja voidaan analysoida vuorovaikutuksessa luotujen merkitysten (story-

line) tasolla. Nämä merkitykset voivat kummuta esimerkiksi kulttuurisista 

stereotypioista, ja niissä aukeaa tiettyjä asemointeja. Puhujat voivat hylätä tai hyväksyä 

asemointeja esimerkiksi hylkäämällä niihin liittyviä tarinoita tai ehdottamalla tilalle 

toisia. (van Langenhove & Harré, 1994.) Törrönen (2010, s.  186–187) kuvaa näitä 

tarinoita haastattelutilanteen ulkopuolisiksi sosiaalisiksi maailmoiksi, jotka voivat 

käsitellä menneisyydessä, nykyisyydessä tai tulevaisuudessa olevia ilmiöitä, ja voivat 

irrota haastattelutilanteen ajallisesta ja paikallisesta kontekstista sekä sen osapuolista. 
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Tällöin huomio on lausumissa, vuorovaikutuksessa luoduissa merkityksissä, ja 

subjektipositioissa, jotka kytkeytyvät vahvasti tarinoiden konteksteihin. Törrönen nimeää 

kyseiset asemoinnit tarinalinjoissa kehkeytyviksi osallistujarooleiksi. (Mts. 186–187.) 

Tässä tutkielmassa tarkastelen sosiaali- ja kriisityöntekijöiden puheessa rakentuvia 

väkivallan merkityksiä tulkintarepertuaarin käsitteen kautta, minkä takia kutsun näissä 

merkitykissä avautuvia asemointeja repertuaaritason positioiksi.  

 

Toisaalta asemointia voidaan tehdä kommunikaation tasolla, jolloin puhujien välinen 

vuorovaikutus nousee asemointien ensisijaiseksi kontekstiksi. Näihin asemointeihin 

voidaan myös peilata vuorovaikutuksessa muotoutuvia merkityksiä. (Törrönen, 2010, s. 

186–187.) Tässä tutkielmassa tarkastelen, millaisia asemointeja puhujat asettavat 

itselleen. Daviesin ja Harrén nimeämää itsepositiointia tehdään suhteessa 

vuorovaikutussuhteen lainalaisuuksiin ja vuorovaikutuksessa rakentuviin 

merkityssysteemeihin (Davies & Harré, 1990, s. 265). Tässä työssä analysoin omassa 

luvussaan sosiaali- ja kriisityöntekijöiden identiteettityötä haastattelutilanteessa 

keskittyen erityisesti siihen, miten he tuottavat itsepositiointia suhteessa väkivallan 

tulkintarepertuaareihin, repertuaaritason positioihin ja toisiin puhujiin.  

 

6. Tutkimuskysymykset  
 
Tarkastelen tutkielmassani sosiaali- ja kriisityöntekijöiden puhetta kriittisen 

diskursiivisen psykologian näkökulmasta. Kiinnostukseni kohdistuu erityisesti siihen, 

millaisia asemointeja puhujat ottavat itselleen, kun he keskustelevat virikemateriaalista. 

Samalla tarkastelen sitä, millaiseksi heidän identiteettinsä rakentuu eli millaisia 

diskursiivisia keinoja ja asemointeja he käyttävät suhteessa keskustelussa rakentuviin 

merkityksiin. Olen kiinnostunut myös siitä, miten puhujat merkityksellistävät 

maahanmuuttajamiesten väkivaltaa eli millaisia maahanmuuttajamiesten väkivallan 

tulkintarepertuaareja puheessa ilmenee. Erityisesti olen kiinnostunut siitä, miten sosiaali- 

ja kriisityöntekijät neuvottelevat identiteetistään keskustellessaan haastattelun 

virikemateriaalista. Kiinnostukseni jakautuu kolmeen tutkimuskysymykseen:  
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1 Millaisia maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuuden tulkintarepertuaareja sosiaali- ja 

kriisityöntekijöiden puheessa ilmenee? 

2 Millaisia haastateltavien itseasemointeja aineistossa esiintyy?  

3 Millaisia ideologisia dilemmoja keskustelussa nousee?  

 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni keskittyy tarkastelemaan haastattelussa ilmeneviä 

puhetapoja väkivallasta. Keskityn analysoimaan, mitä väkivallan tulkintarepertuaareja 

aineistossa ilmenee ja miten niitä rakennetaan keskustelussa. Tarkastelen myös, miten 

sosiaalityöntekijät asettavat itselleen ja muille vastuita ja oikeuksia 

merkityksellistäessään väkivaltaa. Tätä analysoin repertuaaritason positioiden avulla. 

Toinen tutkimuskysymykseni keskittyy puhujien identiteetin rakennukseen 

keskustelussa. Keskityn siihen, millaisia itsepositioita sosiaalityöntekijät asemoivat 

itselleen ja minkälaisia kielenkäytön keinoja he käyttävät. Olen erityisen kiinnostunut 

siitä, miten puhujat käyttävät väkivallan tulkintarepertuaareja identiteetin rakennuksessa. 

Suuri kiinnostuksen kohteeni on erityisesti se, mitä puhujat tekevät repertuaareilla ja 

positioilla suhteessa haastattelun virikemateriaaliin; kierrättävätkö tai kieltävätkö he sen 

tarjoamia merkityksiä? Lisäksi tarkastelen puheessa ilmeneviä ideologisia dilemmoja, 

joilla viittaan laajempaan keskustelussa rakentuvien merkitysten ristiriitaisuuteen. Olen 

kiinnostunut siitä, millaiset väkivallan merkitykset ja asemoinnit merkityksellistyvät 

puheessa ristiriitaisiksi keskenään.  

 

 

7. Aineisto  
 
Seuraavaksi avaan käyttämäni aineiston ja analyysini vaiheet, jonka jälkeen siirryn 

tulosten esittelyyn.  

 

7.1 Aineiston esittelyä  

Käyttämäni aineisto koostuu kuudesta fokusryhmähaastattelusta, jossa sosiaali- ja 

kriisityöntekijät (N=21) keskustelevat maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuutta 

koskevasta väittämästä. Haastattelut on kerätty Tuija Virkin johtamassa 

tutkimushankeessa Yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien väkivaltaistavat tulkinnat. 

Läpileikkaus suomalaisen yhteiskunnan nykykeskustelusta ja hyvinvointivaltion 

ammattilaisten käsityksistä. Hankkeessa tarkastellaan väkivaltaistavia tulkintoja eri 
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ihmisryhmistä. (Väkivaltaistavat tulkinnat, haettu 06.03.2021.) Haastateltavat 

rekrytoitiin useista eri kriisityötä tekevistä kunnallisista järjestöistä Itä-, Keski- ja Etelä-

Suomesta. Tarkempi tieto haastateltavien työorganisaatioista jäi vain hankkeen 

tutkijoiden käyttöön osallistujien anonymiteetin takaamiseksi. Haastateltavat 

työskentelivät sosiaalityöntekijöinä ja/tai kriisityöntekijöinä tai vaihtoehtoisesti 

vapaaehtoisina, jotka olivat saaneet organisaationsa koulutuksen kriisityöhön. Kaikki 

haastateltavat olivat työskennelleet vähintään vuoden ajan sosiaali- tai kriisityössä. 

Osallistujat rekrytoitiin ryhmähaastatteluihin sähköpostitse ja organisaatioiden 

ilmoitustaulujen kautta. Heille annettiin tietoa tutkimuksen luottamuksellisuudesta ja 

aineiston säilyttämiseen ja käyttämiseen liittyvistä asioista sekä rekrytoinnin aikana että 

haastattelutilanteessa. Osallistujille korostettiin, että tutkimukseen osallistuminen on 

vapaaehtoista ja siitä voi koska vain vetäytyä.  

 

Lopulta ryhmähaastatteluja järjestettiin kuusi kappaletta toukokuun ja syyskuun välillä 

vuonna 2018. Haastateltavia oli yhteensä 21, joista 17 naisia ja neljä miehiä. Neljässä 

ryhmässä haastateltavat olivat sekä miehiä ja naisia, ja kahdessa vain naisia. Osallistujat 

olivat 26–70-vuotiaita, ja heidän työkokemuksensa nykyisessä työpaikassaan vaihteli 

puolesta vuodesta 25 vuoteen. Kuhunkin ryhmähaastatteluun osallistui 3–5 sosiaali- ja 

kriisityöntekijää, ja niitä veti kaksi tutkimusryhmän tutkijaa. Haastattelun aluksi 

haastateltavilta pyydettiin allekirjoitetut suostumuslomakkeet sekä kerrottiin lyhyesti 

haastattelun tarkoitus. Tämän jälkeen haastateltavia pyydettiin esittäytymään, eli 

kertomaan nimensä, ikänsä ja lyhyt kuvaus työtehtävistään. Tämä osuus on poistettu 

lopullisesta litteraatiosta. Haastattelutilan pöydälle asetettiin valmiiksi 7 paperilappua, 

jossa kussakin oli jonkin ihmisryhmän väkivaltaisuutta koskeva tekstikatkelma. 

Ihmisryhmät olivat: 1) suomalaisnaiset, 2) maahanmuuttajamiehet, 3) romanit, 4) 

homoseksuaalit, 5) mielenterveys- ja päihdeongelmaiset, 6) rikostaustaiset sekä 7) 

”valkoroskaväki”. Tässä maisterintutkielmassa analysoin haastateltavien kommentointia 

maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuutta koskevasta virikemateriaalista:  

 

”Maahanmuuttajamiehet ovat kantasuomalaisia todennäköisempiä raiskaajia, tappajia 

ja terroristeja. On surullista, miten Suomi oli ennen turvallinen maa, mutta 

pakolaistulvan jälkeen moni pelkää liikkua julkisilla paikoilla tai päästää lapsiaan 

kulkemaan itsekseen.”  
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Jatkossa puhuessani aineistostani, viittaan vain maahanmuuttajamiehiä koskevaa 

virikemateriaalia ympäröivään haastatteluosuuteen. Virikemateriaalit on muodostettu 

tutkimushankkeen ensimmäisessä osiossa, jossa analysoitiin internet-keskusteluja 

erilaisten ihmisryhmien väkivaltaisuudesta (Virkki & Venäläinen, 2020). 

Ryhmähaastatteluiden tavoitteena oli hankkia tietoa siitä, miten ammattilaiset myöntyvät 

ja kiistävät internet-keskusteluista löydettyjä väkivaltaistavia puhetapoja. Haastateltaville 

kerrottiin, että paperilapuissa olevat näkemykset oli löydetty aikaisemmasta internet-

keskusteluja käsittelevästä tutkimuksesta. Haastateltaville annettiin muutama minuutti 

lukea tekstikatkelmat hiljaa mielessään, minkä jälkeen kutakin pyydettiin valitsemaan 

yksi väite keskustelun virikkeeksi. Jokaisen virikkeen kohdalla sen valinnutta pyydettiin 

lukemaan teksti ääneen ja kertomaan omia ajatuksiaan siitä. Muita haastateltavia 

kannustettiin osallistumaan keskusteluun. Haastattelijat pitivät huolen, että jokainen 

osallistuja kommentoi jokaista virikettä. Virikemateriaalia vaihdettiin 10 minuutin 

keskustelun jälkeen. Toisista virikkeistä keskusteltaessa saatettiin kuitenkin viitata jo 

aiemmin keskusteltuun virikkeeseen tai teemaan. Haastattelujen lopussa käytiin 10 

minuutin mittainen jälkipuinti, jossa keskusteltiin epävirallisemmin virikkeistä, niihin 

liittyvistä teemoista, haastatteluun osallistumisesta sekä tutkimuksen tarkoituksesta.  

 

Fokusryhmähaastattelut kestivät noin kaksi tuntia. Tässä maisterintutkielmassa 

käytettävät maahanmuuttajamiehiä koskevat keskustelut kestivät kukin noin kymmenen 

minuuttia, ja ovat pituudeltaan yhteensä noin 30 sivua (fontti Times New Roman, koko 

12, riviväli 1,5). Aineiston keruuseen saatiin myönteinen eettisen ennakkoarvioinnin 

lausunto Jyväskylän yliopiston lautakunnalta. Haastattelutilanteet tallennettiin ääni-, 

video- ja tekstimuotoon. Tässä maisterintutkielmassa minulla on tietoturvasyistä 

käytössäni vain haastatteluiden anonyymi litteraatio. Aineisto on litteroitu hieman 

perustasoa tarkemmin sisältäen kaikki puheen kielelliset ilmaisut, mutta ei taukoja tai 

painotuksia. Litteraation tarkkuus soveltuu kuitenkin käyttämääni teoreettis-

metodologiseen näkökulmaan.  

 

Käyttämäni haastatteluaineisto ei kuulu muun muassa Potterin ja Wetherellin teoksessa 

Discourse and Social Psychology (1987) kuvaamiin ”luonnollisiin aineistoihin”, joita 

diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa on perinteisesti suosittu. Ne ovat haastattelijasta 

riippumattomia, vuorovaikutuksesta nauhoitettuja ja tallennettuja materiaaleja, kuten 

nauhoitteita, internetkeskusteluja, uutisia tai puheita. Näitä niin sanotusti ”luonnollisia 
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aineistoja” käyttämällä tutkijan vaikutus vuorovaikutukseen voidaan minimoida. Lisäksi 

luonnollisten aineistojen on väitetty sisältävän laajemmin erilaisia selontekoja. Kuitenkin 

myös luonnolliset aineistot voivat olla ongelmallisia. Aineistoa tuottavilta henkilöiltä ei 

usein ole kysytty tietoista lupaa tutkimukseen osallistumisesta. (Mts. 162–163.) 

Wetherell ja Potter perustelivat teoksessaan haastattelujen käyttöä diskursiivisessa 

tutkimuksessa sillä, että myös haastattelijan osuudet ovat hedelmällisiä ja tärkeitä 

tutkimuksen kohteita. Haastattelijan kysymykset ja reaktiot rakentavat sosiaalista 

todellisuutta siinä missä haastateltavienkin, jolloin ne tulee sisällyttää analyysiin. (Mts. 

165.) 

 

Aineiston haastattelut on toteutettu fokusryhmähaastatteluina, jotka myös luokitellaan 

”ei-luonnollisiksi” aineistoiksi (Valtonen, 2005, s. 230). Stevanovic ja Weiste (2018) 

kirjoittavat fokusryhmähaastattelujen käyttämisestä diskurssianalyyttisessa ja 

keskusteluanalyyttisessa tutkimuksessa. Fokusryhmähaastatteluja analysoidessa voi 

keskittyä puheessa esiintyviin merkityksiin, mutta ne tarjoavat myös loistavan tilaisuuden 

havainnoida puhujien välistä vuorovaikutusta. Tällöin mielenkiinnon kohteita voivat olla 

muun muassa se, mitä jätetään sanomatta muiden ryhmäläisten edessä, tai millaisilla 

sanavalinnoilla omia ajatuksia pyritään sanallistamaan toisille keskustelijoille. 

Esimerkiksi tulkintarepertuaareja analysoitaessa voidaan keskittyä sekä siihen, mitä 

sisältöjä puhujien puheenvuoroissa on, että siihen, millä tavalla puhujat tuovat näitä 

merkityksiään muille ymmärrettävään muotoon. (Mt.)  

 

Fokusryhmähaastatteluissa voidaan käyttää myös virikemateriaalia, jonka ajatellaan 

johdattelevan keskustelijan halutun aiheen äärelle (Valtonen, 2005). Virikemuotoista 

haastattelutapaa on kehitetty laadullisen asennetutkimuksen piirissä. Siinä keskiössä on 

arvottava kommentointi, jota haastateltavat tuottavat heille tarjotusta virikemateriaalista 

(Vesala & Rantanen, 2007, s. 33). Materiaali voi olla esimerkiksi lauseväittämä tai 

valokuva. Virikemateriaalit voivat provosoida puhujia ottamaan kantaa siihen, kuinka 

erikoisia tai tavanomaisia virikemateriaalissa esitetyt puheenvuorot ovat. Ryhmäläisten 

reaktiot tai niiden puute voivat olla hedelmällinen tutkimuskohde, sillä niiden avulla 

voidaan päästä sen jäljille, miten jaettuja materiaalin käsitykset ovat ryhmäläisten kesken. 

(Mts. 33.) Analyysissa on kuitenkin tärkeää huomioida, että virikemateriaali tarjoilee 

versioita todellisuudesta haastateltaville. Analyysi voikin keskittyä siihen, miten puhujat 

kierrättävät ja vastustavat tarjottuja merkityksiä. (Mts. 11–14.) Tutkielmassani 
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tarkastelen sitä, millaisia väkivallan merkityksiä puhujat puheessa tuottavat 

keskustellessaan haastattelun virikkeestä, mutta myös sitä, miten he kierrättävät ja 

kieltävät virikkeen merkityksiä. Toisessa analyysini osiossa keskityn siihen, miten nämä 

väkivallan merkitykset nivoutuvat sosiaali- ja kriisityöntekijöiden identiteettityöhön.   

 

 
7.2 Aineiston analyysi  
 

Maisterintutkielmassani analysoin sosiaali- ja kriisityöntekijöiden puhetta heidän 

keskustellessaan maahanmuuttajamiehien väkivaltaisuutta koskevasta virikkeestä. 

Erittelen aineistosta maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuuteen liittyviä 

tulkintarepertuaareja ja tarkastelen puhujien itseasemointia.  

 

Potterin ja Wetherellin teoksen (1987) mukaan analyysin voi aloittaa koodaamisesta, 

jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa ja järjestää aineistoa hallittavampaan muotoon; 

tarkoitus on helpottaa aineiston lukemista syvällisempää analyysia varten. Analyysi 

voidaan Potterin ja Wetherellin mukaan jakaa kahteen vaiheeseen: kaavojen ja 

seurauksien sekä tarkoitusten ja merkitysten analyysiin. Kaavat sisältävät sekä aineistosta 

löytyvän merkitysten vaihtelevuuden että johdonmukaisuuden analyysin. 

Vaihtelevuudella he viittaavat eroihin merkitysten sisällössä tai niiden muodossa, 

johdonmukaisuus taas tarkoittaa jaettuja piirteitä. (Mts. 167–168.)  

 

Esimerkiksi tutkielmassani analysoin maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuuden 

repertuaarien välisiä eroavaisuuksia ja samanlaisuuksia. Seurauksilla ja tarkoituksilla 

Potter ja Wetherell (1987) tarkoittavat sitä, millaisia sosiaalisia seurauksia puheella on, 

ja mitä se palvelee (mts. 168–169). Työssäni tarkastelen sitä, millä keinoin haastateltavat 

kommentoivat haastattelun virikemateriaalia ja millaista identiteettityötä kommentointi 

mahdollistaa. Lisäksi tarkastelen väkivallan tulkintarepertuaareissa tarjoutuvia positiota 

(repertuaaritason positiot), sekä haastateltavien identiteettityötä puheessa ilmenevien 

itsepositioiden kautta (katso Taylor, 2006).  

 

Aloitin analyysini Potterin ja Wetherellin (1987) suosimasta aineiston koodaamisesta. 

Ensiksi erotin käyttämäni aineisto-osuuden haastatteluaineistosta niin, että jäljelle jäivät 

vain keskustelut maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuutta koskevasta virikemateriaalista. 

Seuravaksi latasin aineiston Atlas.ti-ohjelmaan. Ensimmäisillä lukukerroilla koodasin 
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väkivaltaan liittyvät puheosuudet saman koodin alle. Samalla pidin mielessä positiot ja 

ideologiset dilemmat, joista kirjoitin muistiinpanoja jatkoa ajatellen. Koodasin myös 

ennakkoluuloisuuteen liittyviä merkityksiä omaan koodiinsa. Seuraavaksi tarkensin 

väkivaltaan liittyvien merkitysten analyysia niin, että jaottelin ne alakategorioihin. 

Alustavien kategorioiden jälkeen aloin lukemaan aineistoa myös kokonaisuutena, 

haastattelu kerrallaan, käyttäen Microsoft Word -ohjelmaa ja sen kommenttityökalua. 

Lopulta päätin rajata analyysini vain väkivaltaan liittyvien repertuaarien analyysiin 

ennakkoluuloisuuden sijasta. Repertuaarien nimeämisen yhteydessä erittelin 

repertuaaritason positioita.  

 

Seuraavaksi siirryin analysoimaan sosiaali- ja kriisityöntekijöiden identiteettityötä. Tässä 

vaiheessa jätin Atlas.ti-ohjelman kokonaan pois, ja keskityin käyttämääni aineistoon 

kokonaisuutena. Itsepositioiden analyysissa keskityin erityisesti siihen, miten niissä 

tuotetaan puhetta suhteessa haastattelun virikemateriaaliin, ja mitkä väkivallan 

tulkintarepertuaarit kietoutuvat niiden kanssa yhteen. Tämän jälkeen siirryin takaisin 

tulkintarepertuaarien pariin, ja jatkoin niiden työstöä erittelemällä yksityiskohtaisemmin 

repertuaaritason asemointeja sekä niihin liitettyjä vastuita ja velvollisuuksia. Keskityin 

myös löytämieni repertuaarien ja itsepositioiden merkityksiin ja seurauksiin. Analysoin 

sitä, millä diskursiivisilla keinoilla puhujat kommentoivat haastattelun virikemateriaalia. 

Nimesin kunkin merkityksen kohdalla, käyttivätkö haastateltavat niitä esimerkiksi 

virikkeen merkitysten kierrättämiseen tai kieltämiseen. Keskityin siihen, millaista 

ongelmallisuutta repertuaareihin ja itsepositioihin liittyi. Koska aineistossa ilmeni 

runsaasti ristiriitaisia merkityksiä, nimesin koko aineistoani kuvaavan ideologisen 

dilemman. Analyysiprosessin aikana kävin aineistoani läpi lukuisia kertoja, mikä onkin 

tyypillistä diskursiivisessa tutkimuksessa (Potter & Wetherell, 1987, s. 168).  

 
Analyysini tuloksiin on vaikuttanut oma suhteeni tutkittavaan aiheeseen. Potterin ja 

Wetherellin (1987, s. 182) mukaan tutkijan tulkinnat ovat sosiaalisesti rakentuneita, 

jolloin myös ne tulisi ymmärtää versioina todellisuudesta. Haluni keskittyä väkivallan 

merkityksiin ohjaa huomiotani erityisesti niihin puheosuuksiin, jossa väkivaltateemat 

ovat erityisen esillä. Haastateltavat rakentavat identiteettiään kuitenkin käyttäen 

monenlaisia merkityksiä esimerkiksi ennakkoluuloisuudesta ja suvaitsevaisuudesta. 

Näihin viittaan itseasemointia käsittelevässä alaluvussa.  
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8. Tulokset 
 
Tässä luvussa esittelen analyysini tuloksia. Ensimmäiseksi käsittelen haastattelun 

virikemateriaalia ja tulkintani sen rakentamista merkityksistä. Tuen tulkintaani muun 

muassa Virkin ja Venäläisen (2020) artikkelilla. Seuraavaksi esittelen väkivallan 

tulkintarepertuaarit sekä sen, miten niitä käytetään keskustelussa (toimintaorientaatio). 

Avaan analyysini tuloksia aineistosta otettujen sitaattien avulla. Olen ottanut sitaatit 

tasaisesti eri puhujilta, eri fokusryhmähaastatteluista, jotta aineistostani välittyisi 

mahdollisimman kattava kuva. Nimeämäni tulkintarepertuaarit ovat: väkivalta kulttuurin 

tuotteena, väkivalta syrjäytymisenä, väkivalta traumaattisten kokemusten seurauksena, 

väkivalta suomalaisena ilmiönä ja väkivalta rationaalisena hyväksikäyttönä. Keskityn 

myös siihen, miten väkivallan tulkintarepertuaareilla kierrätetään ja kielletään virikkeestä 

muoutuvia merkityksiä.  Repertuaarien yhteydessä esittelen repertuaaritason positioita, 

joita repertuaareista avautuu maahanmuuttajille ja ns. kantasuomalaisille, sillä ne 

kiteyttävät repertuaarien välisiä vivahde-eroja.  

 

Toisessa osiossa esittelen itsepositioita, joihin sosiaali- ja kriisityöntekijät asemoivat 

itsensä keskustelussa. Näitä ovat psykologi, maailmanparantaja, maallikko sekä 

rationaalinen analyytikko. Diskussio-osiossa pohdin sitä, miten nimeämäni itsepositiot 

suhteutuvat sosiaalityöntekijyyteen ja sen ihanteisiin.  

 

Haastatteluissa käytettiin virikemateriaalia, joka itsessään tarjoaa keskusteluun 

osallistujille merkityksiä maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuudesta:  

 
Haastattelun virike:  

“Maahanmuuttajamiehet ovat kantasuomalaisia todennäköisempiä raiskaajia, tappajia 

ja terroristeja. On surullista, miten Suomi oli ennen turvallinen maa, mutta 

pakolaistulvan jälkeen moni pelkää liikkua julkisilla paikoilla tai päästää lapsia 

kulkemaan itsekseen.” 

Haastattelun virikkeessä rakennetaan monenlaisia merkityksiä maahanmuuttajamiehistä 

ja heidän väkivaltaisuudestaan. Se pohjautuu Virkin ja Venäläisen (2020) löydöksiin 

internetkeskusteluissa käytävästä puheesta. Tutkimuksessaan he tarkastelivat Turun 

terrorismihyökkäyksen ja muiden maahanmuuttajataustaisiin miehiin yhdistettyjen 
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väkivaltarikosten ympärillä tapahtuvaa internetkeskustelua vuosina 2015–2017.  

Keskusteluissa rakentui toiseuttavia merkityksiä maahanmuuttajamiehistä vaarallisina, 

turvallisuutta uhkaavina ”petoina”. Turvallisuuden uhka liitettiin usein ei-valkoisiksi 

rodullistettuihin muslimimiehiin. Virkin ja Venäläisen (2020) mukaan 

ennakkoluuloisuutta oikeutettiin ilmaisemalla huolta läheisiä kohtaan, jolloin myös surun 

ja pelon tunteet muodostuivat ennakkoluuloisuuden oikeutukseksi (mt). Virike käsittelee 

maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuutta, mikä itsessään ohjaa puhujia keskustelemaan 

sukupuolistuneesta väkivallasta. Se sisältää myös merkityksiä maahanmuutosta 

kontrolloimattomana vaarana, ”tulvana”, jolloin se kutsuu puhujia käsittelemään 

maahanmuuttoa ensisijaisesti pakolaisuutena. Seuraavaksi avaan sitä, minkälaiseksi 

väkivalta muodostuu sosiaali- ja kriisityöntekijöiden puheessa, kun he kommentoivat 

virikemateriaalia.   

 

8.1 Väkivallan tulkintarepertuaarit  
 
Erittelemäni väkivallan tulkintarepertuaarit merkityksellistävät väkivaltaa kukin eri 

tavoin. Tulkintarepertuaarit ovat vahvasti toisiinsa sitoutuneita, mitä pyrin avaamaan 

kunkin repertuaarin kohdalla. Jokaisessa kuudessa haastattelussa esiintyi monipuolisesti 

nimeämiäni väkivallan repertuaareja. Lisäksi erittelen kunkin repertuaarin yhteydessä 

avautuvia positioita, joilla viittaan asemointiin repertuaarien tasolla.  

 

Repertuaareilla sekä kierrätettiin että vastustettiin haastattelun virikkeen sisältämiä 

merkityksiä. Tyypillisesti haastattelut etenivät niin, että aivan aluksi ensimmäinen puhuja 

kommentoi virikkeestä nousevia merkityksiä yhteiskunnallisella tasolla, eli joko eritteli 

sitä, missä virikkeen kaltaisia puhetapoja kuulee, tai sitten ilmensi omaa suhtautumistaan 

virikkeen puhetapoihin (usein ilmaisemalla olevansa surullinen). Seuraavaksi haastattelu 

eteni useimmiten siihen, että maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuutta ja sen syitä 

kommentoitiin lyhyesti. Tässä käytettiin erityisesti väkivalta kulttuurin tuotteena- ja 

väkivalta syrjäytymisenä -repertuaareja. Myös väkivalta traumaattisten kokemusten 

seurauksena -repertuaaria ilmeni tässä yhteydessä. Seuraavaksi keskustelu saattoi 

syventyä johonkin tiettyyn virikkeen nostamaan merkitykseen, esimerkiksi siihen, minkä 

takia ihmiset ylipäätään ovat ennakkoluuloisia. Näissä pohdinnoissa puhujat tekivät 

runsaasti itseasemointia, joita avaan myöhemmin.  Seuraavaksi esittelen 

tulkintarepertuaareja, joissa väkivalta merkityksellistyy haastattelutilanteessa.  
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Väkivalta lähtömaan kulttuurin tuotteena 
 

Väkivalta lähtömaan kulttuurin tuotteena -tulkintarepertuaarissa väkivalta esitetään 

maahanmuuttajan lähtömaan kulttuurista omaksuttuna ilmiönä. Siinä korostuvat 

erityisesti maahanmuuttajien lähtökulttuurien väkivaltaisuus ja patriarkaaliset arvot, ja 

väkivalta kytkeytyy sukupuolen merkityksiin. Väkivalta merkityksellistyy ilmiöksi, 

jonka maahanmuuttajat ovat tuoneet mukanaan. Siten kulttuuri merkityksellistyy 

repertuaarissa maahanmuuttajan lähtömaan kulttuuriksi. Väkivalta nähdään asiana, joka 

opitaan sosiaalisesti. Tässä tulkintarepertuaarissa esiintyy paljon etnisyyden ja 

sukupuolten merkitysten yhteenkietoutumista, ja sukupuolistunut väkivalta, kuten 

raiskaukset, mainitaan usein tämän tulkintarepertuaarin yhteydessä. Seuraava 

aineistoesimerkki sijoittuu ryhmähaastattelun alkupuolelle. Ennen kyseistä katkelmaa 

edellinen puhuja on pohtinut pakolaisten määrän kasvun vaikutusta heihin kohdistuvaan 

ennakkoluuloisuuteen.  

 

Aineistoesimerkki 1: 

H5: Mut toisaalta tossahan täytyy ajatella sillä tavalla, et siinähän on ihan oikeesti 

todellisuuttakin johtuen just siitä, et heillä on ihan eri kulttuurista tulevia. Siis 

nainen on sulle, jos on kevyesti pukeutunu, se on vapaata riistaa. Siis niillä on niin, 

eihän siellä ole naisten kunnioitusta sillä tavalla kuin meillä Suomessa arvostetaan 

naista. He on kasvanu siihen. 

H2: Vaik mä aina ajattelen jotenkin sen, et kuinka paljon Suomessa on sit taas 

kotiväkivaltaa, missä tääl hakataan niin paljon kuitenkin siellä kotona niitä naisia, 

joskin miehiäkin. [...]  

 

[…]  

 

H5: Joo mä en millään tavalla nyt vertaa, mä vaan vertaan nyt siihen heidän 

kulttuuriinsa. Koska se tekee sen jo niin, että kun sä tuut semmosesta kulttuurista, 

missä ei ole, hetkinen täs toi on nyt toi nainen ja tosta noin vaan kuule. Niin kun se 

on pennusta lähtien niille tullut sisään, sisäistetty. 
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Puheenvuoronsa alussa H5 myöntyy haastattelun virikkeeseen ilmaisemalla ”siinähän on 

ihan oikeesti todellisuuttakin”. Puheenvuorossaan hän kierrättää erityisesti virikkeen 

alkuosasta tarjoutuvia merkityksiä, joissa maahanmuuttajamiehet kuvataan 

todennäköisempinä raiskaajina, tappajina ja terroristeina.  Hän vertaa maahanmuuttajien 

lähtömaiden ja kantasuomalaisen kulttuurin välisiä eroja, ja nostaa sukupuolten välisen 

tasa-arvon erottelevaksi tekijäksi. H5:sen käyttämä argumentaatiotapa muistuttaa 

Wetherellin ja Potterin (1992, s. 207) nimeämää  faktuaalistamista, jota käyttämällä 

ennakkoluuloisuus voidaan kietoa “faktaseikkojen” taakse. Siten ennakkoluuloiset 

ajatukset näyttäytyvät tosiasioina. Kirsi Juhila (2016b, s. 145) on määritellyt 

faktuaalistamistrategiat ”sellaisiksi vakuuttelun muodoiksi, joita käyttämällä jonkin 

tiedon totuusarvosta tulee niin suuri, että kyseinen versio vaikuttaa itsestään selvältä ja 

ainoalta oikealta”. Kyseistä keinoa esiintyi paljon väkivalta kulttuurin tuotteena -

repertuaarin yhteydessä.  

 

Aineistoesimerkissä H5 rakentaa maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuudesta 

merkityksiä naisiin kohdistuvana väkivaltana. H5:n puheessa maahanmuuttajamiehet 

määrittelevät naiset “vapaaksi riistaksi”. Siinä naiset positioidaan saaliiksi, jolloin 

maahanmuuttajamiehelle avautuu positio saalistajana. Seuraavaksi H2 nostaa esiin 

suomalaiset väkivaltatilastot, ja siten ei kierrätä H5:sen rakentamia merkityksiä. H2 

käyttää puheenvuorossaan väkivalta suomalaisena ilmiönä -repertuaaria, joka avataan 

myöhemmin tässä luvussa. H2 haastaa H5:sen rakentamaa merkitystä väkivallasta 

maahanmuuttajamiesten lähtömaiden kulttuurien tuotteena. H2 huomioi myös 

miespuoliset väkivallan uhrit (”joskin miehiäkin”), jolla hän ottaa huomioon 

parisuhdeväkivallan moninaisuuden. Hetken päästä H5 jatkaa seuraavassa 

puheenvuorossaan jälleen väkivalta kulttuurin tuotteena -repertuaarin 

merkityssysteemissä. Hän lisää, että käsitys naisten asemasta on opittu kulttuurin kautta 

pienestä pitäen. Tällöin väkivalta merkityksellistyy sosiaalisen oppimisen tulokseksi. 

Tässä aineistoesimerkissä väkivalta kulttuurin tuotteena -repertuaaria käytetään 

selittämään maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuutta, jolloin se toimii diskursiivisena 

resurssina virikkeen kierrättämiseen. Tulkintani mukaan repertuaarilla H5 kierrättää 

virikkeen tarjoamaa merkitystä siitä, että maahanmuuttajamiehet saattaisivat olla 

väkivaltaisia.   
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Väkivalta kulttuurin tuotteena -repertuaarissa esiintyy merkityksiä myös siitä, että 

maahanmuuttajat tulisi integroida suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisiin arvoihin:  

 

Aineistoesimerkki 2:  

H3:  [...]  Ja kyllä varmaan moni asia on semmonen sen kotouttamisen tehtävä, 

vaikka tää joku tämmönen et miten Suomessa suhtaudutaan naisiin tai mihin 

tahansa, niin sehän on varmaan semmonen. Eihän ihmiset, jotka tulee muusta 

kulttuurista, ei ne voi tietää ellei niille kerrota sitä, ellei sitä tehdä sitä työtä, että 

niin kun meillä näin, meillä on tämmöset lait ja tämmöset kulttuurit ja systeemit. 

[...]  

 

Kyseinen aineistoesimerkki sijoittuu fokusryhmäkeskustelun alkupuolelle. 

Ensimmäisissä puheenvuoroissa pohditaan ennakkoluuloisuuden syitä. Puhuja vetoaa 

tilastoihin kuvatessaan, kuinka väkivaltaa on tapahtunut aina ennenkin. Tässä 

aineistoesimerkissä käsitys sukupuolten välisestä tasa-arvosta nousee tärkeäksi 

kantasuomalaisten ja maahanmuuttajamiesten väliseksi eroavaisuudeksi. Suomalainen 

kulttuuri ja elämisen tavat, “systeemit”, merkityksellistyvät ensisijaisiksi, oikeanlaisiksi 

tavoiksi, jotka maahanmuuttajien tulisi oppia. Puheenvuorossa rakentuu positio, jossa 

kantasuomalaisille rakentuu vastuu tarjota maahanmuuttajille kotoutumiseen tarvittavat 

resurssit: ”Ei ne voi tietää ellei niille kerrota sitä”.  Maahanmuuttajille asemoidaan 

velvollisuus omaksua uuden kotimaansa tavat ja arvot, jolloin heidät positioidaan 

ihmisiksi, joilla on toimijuutta vaikuttaa tilanteeseensa. Kantasuomalaisten tulee tukea 

maahanmuuttajia tässä prosessissa. Suomalaisen kulttuurin omaksuminen rakentuu 

väkivaltaa ehkäiseväksi toimenpiteeksi.  

 

Väkivalta kulttuurin tuotteena -tulkintarepertuaarissa maahanmuuttajalle rakentuu positio 

tasa-arvon ulkopuolella olevana henkilönä. Kulttuurin merkitykset typistyvät siihen, 

miten miesten ja naisten välinen suhde ymmärretään. Kulttuurin merkityksellistäminen 

“muuksi kuin suomalaiseksi” voidaan nähdä maahanmuuttajia toiseuttavana. Väkivalta 

kulttuurin tuotteena -tulkintarepertuaari muistuttaa esimerkiksi Keskisen (2011) 

nimeämää kulttuuristavaa diskurssia. Kuten kulttuuristava diskurssi, myös väkivalta 

kulttuurin tuotteena -tulkintarepertuaarissa kulttuuriset merkitykset väkivaltaisen 

käytöksen syinä korostuvat. Esimerkiksi suomalaisen kulttuurin vaikutus väkivaltaan jää 
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huomiotta, puhumattakaan muista mahdollisista tausta- ja tilannetekijöistä. 

Tulkintarepertuaarissa ei myöskään huomioida muita kulttuureita, joihin maahanmuuttaja 

voi myös Suomessa identifioitua. Toisaalta väkivalta kulttuurin tuotteena -repertuaari 

eroaa Keskisen (2011) nimeämästä diskurssista, sillä siinä korostuu kulttuuri sosiaalisena 

oppimisena, kun taas Keskisen erittelemässä puhetavassa kulttuuri voidaan nähdä 

suhteellisen pysyvänä piirteenä. Seuraavaksi esittelemäni repertuaari muistuttaa 

läheisesti väkivalta kulttuurin tuotteena -tulkintarepertuaaria, joskin siinä avautuu 

erilaisia asemointeja toimijoille.  

 

Väkivalta syrjäytymisenä 
 

Väkivalta syrjäytymisenä -tulkintarepertuaarissa väkivaltainen käyttäytyminen rakentuu 

ilmiönä, joka johtuu vaikeudesta integroitua uuteen yhteiskuntaan. Väkivaltaisuuteen 

vaikuttavat sen mukaan muiden ennakkoluulot, sosiaalisten kontaktien puute, 

turvattomuuden tunne, epävarmuus tulevaisuudesta, tukiverkkojen puute ja/tai 

oikeudenmukaisen turvapaikkapäätöksen puute. Seuraavassa aineistoesimerkissä 

korostuu sosiaalisen tuen puute:  

 

Aineistoesimerkki 3: 

 

H3:  [...] Toki se jos ne vaan tuodaan tänne ja sitten ne jää jonnekin oman onnensa 

nojaan, niin sithän voi tapahtuu varmaan vaikka mitä radikalisoitumisia. 

 

 

Katkelmassa 3 puhuja rakentaa merkityksiä siitä, että kun maahanmuuttajat jätetään 

keskenään, ”oman onnensa nojaan”, saattavat he radikalisoitua. Edellä H3 on käyttänyt 

väkivalta kulttuurin tuotteena -repertuaaria, jolla hän on perustellut sitä, että 

maahanmuuttajien tulee opetella uuden maan tavat ja arvot. Kyseisessä katkelmassa H3 

puhuu kuitenkin väkivalta syrjäytymisenä -repertuaarin merkityssysteemistä, jolloin hän 

asemoi vastuuta myös muille toimijoille, tulkintani mukaan tässä tapauksessa Suomen 

valtiolle tai kantasuomalaisille, joiden tulisi tukea maahanmuuttajia 

kotoutumisprosessissa. Väkivalta syrjäytymisenä -repertuaaria hän saattaa käyttää siis 

perustellakseen koulutuksen ja tuen tarvetta. Kulttuurisen väkivallan merkitykset 

nivoutuvat yhteen syrjäytymisen kanssa myös seuraavassa aineistoesimerkissä:  
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Aineistoesimerkki 4:  

 

H1: Tossa surullista on enemmän ehkä se, että nää tämmöset epäluulot ja pelot 

todennäköisesti muokkaa yhteiskunnasta sellasta, joka enemmän sitten vielä 

vaikeuttaa sitä kotoutumista ja lisää riskiä, että sieltä sitten tulee näitä tämmösiä 

ääriliikkeitä sit sieltä toiselta puoleltakin. Mutta että tietysti totta kai siellä voi olla 

kulttuurillisia eroja naisten kohtelusta ja ei sitäkään voi täysin kieltää, etteikö näin 

olis. [...]   

 

Katkelmaa 4 edeltävässä puheenvuorossa toinen puhuja kieltää virikkeen tarjoamia 

merkityksiä turvattomuuden lisääntymisestä viittaamalla kantasuomalaisten tekemään 

väkivaltaan. Aineistoesimerkissä 4 H1 kierrättää virikkeen merkityksiä siitä, että 

maahanmuuttajat voivat olla kantasuomalaisia väkivaltaisempia, sillä suomalaisen 

yhteiskunnan ennakkoluuloisuus ja pelot antavat alustan radikalisoitumiselle. Hän 

kuitenkin nojaa väkivalta kulttuurin tuotteena -repertuaariin, jonka avulla hän 

merkityksellistää myös kulttuuriset syyt väkivaltaan vaikuttaviksi ilmiöiksi. H1 vahvistaa 

sanomaansa käyttämällä tosiasiallisuutta korostavaa ilmaisua ”totta kai” (Jokinen, 2016).  

 

Seuraavassa aineistoesimerkissä puhujat käyttävät väkivalta syrjäytymisenä -repertuaaria 

turvapaikkapäätöksiin liittyvässä keskustelukontekstissa:  

 

Aineistoesimerkki 5:  

 

H3: Ja jotenkin mitä tässä ainoona mitä tässä enää herää on just se, niinku H1 sano 

vähän siitä prosessist, että kuinka siinä on ajateltu sitä ihmistä. Et jos täällä 

odotetaan vuosi tolkulla ja sitten tulee se kielteinen, niin mikä sit herättää mitäkin 

kenessäkin ja millasii reaktioita että. Jos tuntuu, että takas ei oo palaamista ja täällä 

on jo elämä saatu käyntiin ja näin, niin sit sulle tulee se kielteinen päätös, niin ohan 

se, se on iso juttu.  [...]  

 

H2: Jotenkinhan heidän täytyy selviytyä, että jos se tulee se ensimmäinen kielteinen 

päätös ja he valittaa ja oottaa ja muuta, niin se radikalisoituminenhan on yks 

mahdollinen vaihtoehto. Kun he mahdollisesti on siellä niinku vaarassa joutua 

tapetuksi tai mitä nyt onkin. Että eihän heillä oo siellä elämää. Niin sit terroristina 
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sää kuitenkin saat jonkun porukan hyväksynnän tavallaan. Että jos sieltä lähtee. Että 

hei joku nyt ymmärtää mua. Niin voi ymmärtää, että miten se radikalisoituminen 

lähtee. Että kun ei sulla oo yhtää mittään. Ja me ei tarjota yhtään mittään. 

Semmonen pala, et se ei tarjoa yhtään mittään. Sukulaiset on kuollu, mitä sulla on? 

Joku ryhmähän sun täytyy löytää. Et toki varmaan harva lähtee siihen, mutta jotku 

sitten lähtee siihenkin. Että se on sitten tosi surullista, jos meillä ei oo muuta 

vaihtoehtoa tarjota. 

 

Tässä virikkeeseen liittyvän keskustelun loppupuolelta otetussa aineistoesimerkissä 

maahanmuuttajat merkityksellistyvät ensisijaisesti turvapaikanhakijoiksi, jotka odottavat 

oleskelulupaansa (oletetusti) pakolaiskeskuksissa. Kielteisen turvapaikkapäätöksen 

saaminen rakentuu traumatisoivaksi elämänvaiheeksi, joka voi herättää turhautumisen 

tunteita. H3 rakentaa merkityksiä kielteisestä päätöksestä suurena elämäntilanteen 

muutoksena: ”se on iso juttu”.  Väkivalta-syrjätymisenä repertuaaria hän käyttää 

asettuakseen maahanmuuttajamiesten asemaan. H2 jatkaa H3:n rakentamia merkityksiä 

turvapaikkaprosessin ongelmallisuudesta. Hän myös mainitsee mahdollisen 

hengenvaaran paluumaassa. Radikalisoituminen rakentuu ymmärrettävänä reaktiona 

epävarmalle ja kaoottiselle elämäntilanteelle. H2 jatkaa kommenttiaan 

radikalisoitumisesta sosiaalisten tarpeiden tyydyttäjänä: ”terroristina sää kuitenkin saat 

jonkun porukan hyväksynnän tavallaan”. Puheenvuoronsa lopussa H2 asemoi 

kantasuomalaiset ja Suomen valtion velvollisiksi takaamaan maahanmuuttajille 

paremmat sosiaalipalvelut. Puheenvuorossa vastuu maahanmuuttajamiesten 

väkivaltaisuudesta asetetaan suomalaiselle yhteiskunnalle, sillä se ei tarjoa 

maahanmuuttajille riittävää tukea. Tällöin kantasuomalaiset asemoidaan vastuuseen jo 

tapahtuneista väkivallanteoista. Maahanmuuttajille tarjoutuu puolestaan vain vähän 

toimijuutta.  

 

Väkivalta syrjätymisenä -repertuaarissa puhujat ilmaisevat ymmärtävänsä 

maahanmuuttajan vaikeaa tilannetta ja siten myös väkivaltaista käytöstä. Tällä 

empaattisella positiolla rakennetaan identiteettiä keskustelutilanteessa, jossa on tärkeää 

osoittaa ymmärrystä maahanmuuttajia kohtaan. Toisaalta repertuaarissa rakentuu positio, 

jossa maahanmuuttaja radikalisoituu, jos hänelle ei tarjota tukea ja apua saapumismaassa. 

Sen mukaan ihminen voi ylipäätään muuttua aggressiiviseksi, jos hän joutuu 

epätietoisena odottamaan vuosia kohtaloaan.  
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Verrattuna väkivalta syrjätymisenä -repertuaariin, väkivalta kulttuurin tuotteena -

repertuaari korostaa sitä, että tulijoiden kulttuuri ei sovi yhteen kantasuomalaisen 

kulttuurin kanssa. Väkivalta syrjäytymisenä -repertuaari ymmärtää puolestaan väkivallan 

yleisemmin turhautumisen purkautumisena, ei maahanmuuttajan lähtömaan kulttuurista 

johtuvana. Molemmilla repertuaareilla kuitenkin kierrätetään haastattelun virikkeen 

merkitystä siitä, että maahanmuuttajamiehet saattavat olla väkivaltaisia. Ne tarjoavat 

diskursiivisia välineitä väkivallan syiden selittämiseen. Väkivalta syrjäytymisenä -

repertuaari vastuullistaa Suomen valtion parantamaan maahanmuuttajien tilannetta, kun 

taas väkivalta kulttuurin tuotteena -repertuaari vastuullistaa maahanmuuttajat 

omaksumaan uuden kotimaansa tavat ja arvot, jolloin kantasuomaiset asemoidaan tämän 

prosessin tukijoiksi. Syrjäytymistä korostava puhetapa tarjoaa maahanmuuttajille siis 

vähemmän toimijuutta suhteessa lähtömaan kulttuuria korostavaan puhetapaan. Siten 

repertuaareissa avautuvat positiot kiteyttävät niiden väliset keskeiset eroavaisuudet. 

 

Väkivalta traumaattisten kokemusten seurauksena 
 

Väkivalta traumaattisen kokemusten seurauksena -tulkintarepertuaari muistuttaa 

väkivalta syrjäytymisenä -tulkintarepertuaaria, sillä molemmat merkityksellistävät 

väkivallan henkiseksi pahoinvoinniksi. Väkivalta traumaattisen kokemusten seurauksena 

-repertuaarin mukaan väkivaltainen käytös johtuu kuitenkin maahanmuuttajan 

traumaattisista kokemuksista. Kyseistä repertuaaria esiintyi aineistossa vähiten. 

Traumaattiset kokemukset voivat merkityksellistyä esimerkiksi sotaolosuhteista 

johtuvina, kuten seuraavassa aineistoesimerkissä: 
 

Aineistoesimerkki 6:  
 

H1: [...] Tai joku joka tulee, heidän asemansa, heidän taustansa, jos sä tulet 

sekavista sotaolosuhteista vainottuna, mitä lienee kaikkea kokeneena, niin en mä 

tarkota, että sä ryhdyt mihinkään tällaseksi, mutta sä oot itse kokenut sellaista, niin 

et kai sä nyt voi kauheen hyvin. [...] 

 

Katkelmassa H1 kierrättää haastattelun virikkeen tarjoamia merkityksiä 

maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuudesta. Toisaalta hän kieltää merkityksen, jonka 

mukaan kaikki maahanmuuttajamiehet olisivat väkivaltaisia: “niin en mä tarkoita, että 
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sä ryhdyt mihinkään tällaiseksi,” mutta rakentaa traumaattisista kokemuksista selitystä 

psykologiselle pahoinvoinnille. Seuraavassa katkelmassa ilmenee, kuinka vahvasti 

väkivalta traumaattisten kokemusten seurauksena- repertuaari kytkeytyy muihin 

repertuaareihin:  

 

Aineistoesimerkki 7: 
 

H3: [...] Ja tämähän nyt on sillä lailla, et se vaan johtuu siitä, että sitä kulttuurista 

väkivaltaa on ollut aikasemminkin ennen pakolaisia suhteessa, missä on toisesta 

kulttuurista, oli se sitten romani tai joku muu maa. Mutta et toki tietenkin kun 

meille tulee paljon ja nyt solmitaan myös suhteita sitten suomalaisten kanssa, niin 

se rupee nousemaan, näkymään sieltä, et se kulttuurinen väkivalta nousee. Ja 

myös se et siel on paljon hyvin traumaattista kokemusta, joka sitten voi tietenkin 

monenlaisena purkautua ulos. [...] 
 

 

Katkelmassa puhuja merkityksellistää väkivaltaa väkivalta lähtömaan kulttuurin 

tuotteena -repertuaarin avulla nimeämällä sen suoranaisesti ”kulttuuriseksi väkivallaksi”. 

Kulttuurilla hän viittaa katkelmassa suomalaisuudesta poikkeaviin kulttuureihin, 

esimerkiksi romanikulttuuriin: “oli se sitten romani tai joku muu maa.” Puheenvuoron 

ensimmäisessä lauseessa hän perustelee maahanmuuttajan lähtömaan kulttuuria 

korostavalla puhetavallaan sitä, että väkivaltaa on ollut aina ennenkin Suomessa, eli hän 

kieltäytyy väittämän kohdasta, jonka mukaan turvattomuus olisi lisääntynyt Suomessa. 

Toisaalta seuraavassa lauseessa H3 rakentaa merkityksiä lisääntyvästä kulttuurisesta 

väkivallasta väkivalta lähtömaan kulttuurin tuotteena -merkityssysteemissä. Väkivalta 

traumaattisten kokemusten seurauksena -repertuaari näyttäytyykin tässä 

aineistoesimerkissä sosiaalisena tekona, jonka avulla kulttuurista johtuvaksi 

merkityksellistettyä väkivaltaa selitetään. Tästä aineistoesimerkistä ei kuitenkaan ilmene, 

millaista traumaattinen kokemus on. Sanoessaan ”voi tietenkin monenlaisena purkautua 

ulos” H3 jättää myös mainitsematta, millaista väkivaltaa hän tarkoittaa.  

 

Väkivalta traumaattisen kokemusten seurauksena -repertuaarissa maahanmuuttajan 

kokemat traumaattiset tilanteet rakentuvat syyksi psyykkisille traumoille. Väkivalta 

merkityksellistyy psykologisen pahoinvoinnin purkautumiseksi. Repertuaarissa väkivalta 

nähdään inhimillisempänä ja siten ymmärrettävämpänä verrattuna kulttuuria korostavaan 
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repertuaariin. Toisaalta repertuaari voi asettaa maahanmuuttajat uhrin positioon. Osassa 

aineistoesimerkeistä traumaattiset kokemukset merkityksellityivät maahanmuuttajan 

lähtömaan rauhattomista oloista johtuviksi, jolloin se tarjoaa position maahanmuuttajille 

homogeenisenä joukkona kriisialueilta pakenevista turvapaikanhakijoista. Väkivalta 

traumaattisen kokemusten seurauksena -repertuaarissa ei aseteta kantasuomalaisia tai 

Suomen valtiota vastuullisiksi huolehtimaan traumatisoituneista tulijoista, vaan 

vastuullistaminen kytkeytyy aineistossa syrjäytymiseen ja kulttuuriin liittyvään 

puheeseen.  

 
Väkivalta suomalaisena ilmiönä 
 

Väkivalta suomalaisena ilmiönä -repertuaarissa puhujat korostavat sitä, miten väkivalta 

on ollut osa kantasuomalaisten elämää jo pitkään. Tätä tehdään viittaamalla 

väkivaltatilastoihin ja yksittäisiin tapausesimerkkeihin. Repertuaarissa korostuu 

sukupuolistunut väkivalta, erityisesti parisuhteissa miehen naiseen kohdistama väkivalta, 

mutta myös muita väkivallan muotoja mainitaan. Seuraavassa aineistoesimerkissä puhuja 

kritisoi virikkeen rakentamia merkityksiä Suomen turvattomuudesta kantasuomalaisten 

tekemän parisuhdeväkivallan avulla:  

 

Aineistoesimerkki 8:  

 

H1: No siis periaattessa ois voinu minkä tahansa näistä valita, että näähän on 

vähän just semmosia, mitä tuolla netissä, mihinkä aina törmää. Mikä tuntuu 

jotenkin minusta se enemmän surulliselta, et tässä lukee, et on surullista, että 

Suomi oli ennen turvallinen ja nykyään ei. Niin minusta on surullista, että jotenki 

hirveen tämmösiä yksipuoleisia ajatuksia, jotenki hirveen semmosia no just 

tämmösiä kärjistettyjä mietteitä, että ei oo sitten kuitenkaan ihan loppuun asti 

ajateltu, mitä muuta siihen asiaan liittyy. Ja onko se aina niin, että vaikka se 

maahanmuuttajamies ois välttämättä aina se raiskaaja tai tappaja terroristi. Ja että 

Suomessa kuitenkin minun käsittääkseni eniten raiskauksia tapahtuu 

parisuhteissa, et ne ei vaan tuu, just niistä tilastoista, mistä puhuinkin niin ne nyt 

harvoin siellä näkyy, että ei välttämättä monikaan nainen, jonka oma puoliso on 

raiskannu, niin kerro siitä koskaan kenellekään, mikä on taas surullista myös.  
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Aineistoesimerkki 8 on otettu haastattelun alkupuolelta. Siinä puhuja kommentoi 

haastattelun virikettä asettumalla sitä vastaan. Hän etäännyttää itseään haastattelun 

virikkeen merkityksistä ilmaisemalla että niihin voi ”törmätä” netissä. Diskursiivisena 

keinonaan H1 käyttää tunteitaan ilmaisemalla olevansa surullinen väitteen ajatuksista. 

Hän kyseenalaistaa virikkeen väkivaltaistavan merkityksen maahanmuuttajamiehistä 

ilmaisemalla sen retorisena kysymyksenä: ”Ja onko se aina niin” . Seuraavaksi H1 tuo 

esiin suomalaiset väkivaltatilastot, joiden kautta väkivalta rakentuu 

parisuhdeväkivallaksi. Suomalainen väkivalta määrittyy osin piiloutuneeksi, sillä kaikkea 

väkivaltaa ei raportoida: “ne ei vaan tuu, just niistä tilastoista”.  Hän täsmentää 

rakentamaansa merkitystä väkivallasta määrittelemällä sen miesten naisiin kohdistamiksi 

raiskauksiksi. Aineistoesimerkissä väkivalta rakentuu ilmiönä, jota tapahtuu ja on 

tapahtunut suomalaisessa yhteiskunnassa. Seuraavassa katkelmassa väkivalta 

merkityksellistyy lapsiin ja naisiin kohdistuvaksi:  

 

Aineistoesimerkki 9:  

 

H3: Edelleen mä ajattelen kuitenkin tilastollisesti sitä, et mikä se tilanne on. Et 

niitä ihmisiä jotka tekevät lapsille jotakin on aina ollut ennen pakolaisiakin. Ja ne 

jotka lapsia esimerkiksi seksuaalisesti hyväksikäyttää on yleensä lähipiiristä, se 

suurin ryhmä, sitten on nää harrastukset ja muut. Ja sitten samaten se että kyllä 

näitä nuorten naisten raiskauksia, jotka esimerkiksi tapahtuu jossain festareilla tai 

jossain muualla, sehän nostaa aina pikkusen niitä, niin niitä on tapahtunut ennen 

pakolaisiakin. Ja edelleenkin niissä monessa on tekijänä suomalainen. 

 

Katkelmassa 9 puhuja merkityksellistää väkivallan lapsiin kohdistuvana väkivaltana ja 

naisiin kohdistuvina raiskauksina. Hän aloittaa puheenvuoronsa nojaamalla tilastoihin, 

joiden mukaan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa on tapahtunut ennen pakolaisten 

saapumista. Lisäksi H3 ilmaisee, että tekijä on lapsen lähipiiristä, jolla hän kieltäytyy 

kierrättämästä merkitystä nyky-Suomesta aikaisempaa turvattomampana. Seuraavaksi 

puhuja ilmaisee kantasuomalaisten tekemät raiskaukset, jotka muuttavat 

väkivaltatilastoja. Väkivalta rakentuu siis suomalaiseksi, ajattomaksi ilmiöksi. 

Seuraavassa katkelmassa väkivalta merkityksellistyy toisenlaisen väkivallan muodon 

kautta:  
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Aineistoesimerkki 10:  

 

H2: Mulle tuli jotenkin mieleen silleen se, että siis yksittäisiä tapauksia on ollu. 

Mut on meillä ollu kahdeksan surman luoti ja kaikkee tällasta, jotka on 

suomalaisten tekemiä. Et ei myö olla oltu turvassa ja suojassa semmosilta ääri-

ilmiöiltä tähänkään asti, et on meillä tätä on ollu. Et me nyt ehkä unohdetaan 

jotakin myös. [...]  

 

 

Katkelmassa 9 puhuja kieltää virikkeen merkityksen Suomen turvattomuudesta 

viittaamalla kahdeksan surman luotiin, jota hän kuvaa yksittäistapaukseksi. Käyttämällä 

sanaa “ääri-ilmiö” puhuja vertaa ampumaväkivaltatapausta äärimmäisiin väkivallan 

muotoihin, joita tulkintani mukaan on esimerkiksi virikkeessä mainittu terrorismi. 

Sanomalla “Et me nyt ehkä unohdetaan jotakin myös” puhuja sisällyttää itsensä 

kategoriaan, jossa virikkeen mukaisia yleistyksiä tehdään.  

 

Väkivalta suomalaisena ilmiönä -repertuaaria käyttäessään puhujat korostavat väkivallan 

olevan myös osa suomalaisuutta. Repertuaarissa rakentuu merkityksiä väkivallasta 

ajattomana osana Suomen historiaa. Kyseistä repertuaaria käytetään kieltämään virikkeen 

tarjoama merkitys siitä, että turvattomuus olisi lisääntynyt Suomessa maahanmuuttajien 

takia. Repertuaaria käytetäänkin haastatteluissa usein sen jälkeen, kun maahanmuuttajien 

väkivaltaisuuden syitä on pohdittu esimerkiksi väkivalta kulttuurin tuotteena -

repertuaarin merkityssysteemissä. Repertuaarissa suomalaista väkivaltaa ei 

problematisoida. Sille ei esitetä syitä, vaan se rakentuu tilastolliseksi tiedoksi. 

Esimerkiksi parisuhdeväkivallasta puhuttaessa väkivallan tekijyys häivyttyy. Suvi 

Ronkaisen (2008) mukaan suomalainen hyvinvointivaltio on hoitanut väkivaltaongelmia 

tavalla, joka on häivyttänyt väkivallan sukupuolistunutta luonnetta ja sivuuttanut 

väkivallan uhrien kärsimyksen. Se kuvastaa laajempaa suomalaista käsitystä väkivallasta, 

jossa väkivaltaa saatetaan kuvata esimerkiksi koko perhettä koskevana ongelmana. 

Tällöin tekijän ja uhrin asemat sekoittuvat, ja kärsimys ja avuntarve tukahdutetaan. (Mt.) 

Käyttämässäni aineistossa kantasuomalainen väkivalta eroaa siis merkittävästi 

maahanmuuttajamiesten harjoittamasta väkivallasta. 
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Väkivalta rationaalisena hyväksikäyttönä  
 

Väkivalta rationaalisena hyväksikäyttönä -tulkintarepertuaarissa väkivalta 

merkityksellistetään rationaaliseksi, instrumentaaliseksi toiminnaksi, jolla on jokin 

tavoite. Väkivallan tekijä positioidaan ”pahaksi”, eikä kyseisessä repertuaarissa osoiteta 

juuri empatiaa. Puhetavassa väkivallan muodoksi esitetään usein terrorismi, mikä näkyy 

esimerkiksi seuraavassa katkelmassa:  

 

 

Aineistoesimerkki 11:  
 

H3: [...] Mut sitten näihin liitetään aina tää terrorismi, mikä on toinen, mikä ei ole 

ainoastaan meillä vaan ympäri maailmaa, on terroristi nykyään olemassa. Ne on 

eri asia, ne on jotenkin. Toki niitä varmaan jotenkin on tullu, käyttänyt tilaisuutta 

hyväkseen tulla tänne, mutta että terrorismi on eri asia. Että sillä lailla mä aattelen, 

että nää monesti liitetään yhteen ja sotketaan jotenkin nää asiat. Et tässä on monta 

eri asiaa yhdessä. 

 

H1: Kyllä, ja hyvin marginaalinen osa on sitten tämä terrorismi. 
 

 

Aineistoesimerkissä H3 rakentaa merkityksiä väkivallasta rationaalisena ja 

suunnitelmallisena ilmiönä. H3 puhuu useasta erilaisesta väkivallan muodosta, mikä 

ilmenee hänen sanoessaan: ”että nää monesti liitetään yhteen ja sotketaan jotenkin nää 

asiat”, millä hän myös samalla kritisoi virikettä. Osa maahanmuuttajista on pyrkinyt 

Suomeen väkivalta mielessään ja käyttänyt tarjottuja mahdollisuuksia 

hyväkseen:“käyttäny tilaisuutta hyväkseen tulla tänne”. Toisaalta terrorismi 

merkityksellistetään tästä poikkeavaksi väkivallan muodoksi. Terrorismi rakentuu 

globaaliksi, vaikeasti ymmärrettäväksi ilmiöksi, johon ei päde samat lainalaisuudet kuin 

muihin väkivallan muotoihin. Lopuksi H1 hyväksyy H3:sen antaman merkityksen 

terrorismista (”Kyllä”), mutta lisää sen olevan pieni osa väkivallan kenttää. Seuraavassa 

katkelmassa puhuja vastuullistaa Suomen valtion pitämään huolta siitä, ettei terroristeja 

päästetä Suomeen:  
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Aineistoesimerkki 12:  

H2: [...] Ja toki toi terrorismi, mää aattelen, että se on semmonen mitä ite on 

miettinyt. Että kun systeemiä voi käyttää väärin. Että se on musta ehkä se 

semmonen riski mitä oon miettinyt, että sieltä voi tulla juuri niitä joitakin 

yksilöitä, jotka haluaa pahaa. Ja jotka soluttautuu, se kuulostaa niin kauhean. 

Mutta, että ku se on sitä todellisuutta nykypäivänä. Se on musta semmonen, jota 

oon ehkä miettinyt. Mutta se leimaa ihan väärin tietenkin kaikki maahanmuuttajat. 

Tai se on väärin leimata kaikki. Et jälleen tämä, että sieltä osattais poimia ne, 

niinku se mitä maahanmuuttovirasto tekkee. Niin, et sieltä pystyttäis poimimaan. 

Että toki se on tosi haastavaa, että helppo vaan sanoa, että sieltä pitäis pystyä 

poimimaan ne terroristit. 

 

Aineistoesimerkissä H2 kuvailee terrorismia suunnitelmalliseksi väkivallan muodoksi. 

Terroristit kuvataan pahaa haluaviksi ihmisiksi, jotka ”soluttautuvat”. Väkivaltaisuus 

merkityksellistyy yksilölliseksi pahuudeksi, mikä näkyy H2:sen sanavalinnassa ”yksilö” 

ryhmää tai yhteisöä kuvaavien sanojen sijaan. Suomen valtion vastuuksi rakentuu 

terroristien kiinniottaminen, ”poimiminen”. H2 myös merkityksellistää huolta siitä, että 

terroristien takia kaikki maahanmuuttajat leimataan tietynlaisiksi. Esimerkissä hän 

rakentaa terrorismin pelottavaksi uhaksi, mutta samalla maahanmuuttajien leimaaminen 

terroristeiksi merkityksellistyy moraalisesti vääräksi.  

 

Kyseisessä aineistoesimerkissä onkin runsaasti asemoinnin vaihtelua terrorismin uhan 

myöntämisen ja maahanmuuttajien leimaamisen välttelyn välillä. Tätä vaihtelua 

vastakkaisten näkökulmien välillä ilmentää esimerkiksi ilmaisu “mutta” (Suoninen, 

2016a; Van Dijk, 1987, s. 112). Katkelmassa terrorismiin liittyvien uhkien merkitysten 

kierrättäminen rakentuu ongelmalliseksi. H2 korjaa tätä ongelmallisuutta ilmentämällä 

maahanmuuttajien leimaamisen moraalisesti vääräksi: “Tai se on väärin leimata kaikki”.  

 

Väkivalta rationaalisena hyväksikäyttönä -repertuaarissa terrorismi merkityksellistyy 

hyvin eri tavoin kuin muut aineistossa esitetyt väkivallan muodot. Sitä kuvataan 

rationaalisena, pelottavana ja tuntemattomana. Terrorismi on kuvattu vaikeasti 

hallittavana, kansainvälisenä ja tuhoisana myös aikaisemmassa kirjallisuudessa (Archer 

& Malkki, 2013, s. 80; Eloranta ym., 2007). Terrorismi kategorisoidaan erilleen muusta 
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väkivallasta. Samalla kuitenkin terroristit ja muu rationaalinen väkivalta toiseuttavat 

väkivallan tekijät muista ihmisistä. Repertuaarissa terroristit esitetään suorastaan 

epäinhimillisinä. Samalla kuitenkin maahanmuuttajien yleistäminen terroristeiksi 

rakentuu ongelmalliseksi, ja tätä hankaluutta pyritään vähentämään erilaisin 

diskursiivisin keinoin. Käyttäessään väkivalta rationaalisena hyväksikäyttönä -

repertuaaria sosiaalityöntekijät kierrättävät ja toisaalta pyrkivät kieltämään haastattelun 

virikkeen tarjoamaa merkitystä maahanmuuttajista terroristeina.  

  
 
8.2 Subjektipositiot 
 

Seuraavaksi esittelen aineistosta positiot, joihin sosiaali- ja kriisityöntekijät asemoivat 

itseään haastattelutilanteessa. Näitä positiointeja kutsun itsepositioiksi. Niitä ovat 

psykologi, maailmanparantaja, maallikko ja rationaalinen analyytikko. Kyseiset positiot 

ovat vahvasti kytköksissä esittelemiini väkivallan tulkintarepertuaareihin, ja esittelenkin 

näitä kytköksiä tarkemmin kunkin position kohdalla. Luvun lopussa pohdin lisäksi sitä, 

millaista dilemmaattisuutta haastattelutilanteiden identiteettineuvotteluissa rakentuu. 

Tutkielman pohdinta-osiossa keskustelen siitä, kuinka suotuisina esittelemäni positiot 

näyttäytyvät suhteessa aikaisemmasta kirjallisuudesta löytämiini sosiaalityöntekijän 

arvoihin ja ihanteisiin.  

 

Psykologi  
 

Psykologin positiota esiintyi aineistossa eniten. Siinä puhujat selittävät ihmisen 

käytökseen ja ajatteluun liittyviä ilmiöitä. Puheenvuoroissa korostuu merkityksenanto 

erilaisista ihmisyyden ominaisuuksista inhimillisinä. Esimerkiksi tuntemattoman pelko, 

turvallisuuden tunteen tärkeys, ajatusmaailmojen ja ideologioiden omaksuminen muilta 

ihmisiltä, sekä tarve ylenkatsoa joitakin ihmisryhmiä ovat tässä positiossa selitettäviä 

ominaisuuksia. Psykologi-positiota esiintyy aineistossa sekä silloin, kun puhujat 

keskustelevat virikkeen sisällöstä, eli maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuudesta ja sen 

syistä, että silloin, kun he tarkastelevat väitettä yhteiskunnallisessa kontekstissaan, eli 

pohtivat muun muassa syitä ennakkoluuloisille asenteille. Seuraavassa katkelmassa 

puhuja selittää monenlaista ihmisten käyttäytymistä:  
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Aineistoesimerkki 13:  

H2: Sä kohteliaasti annat vuoron ensin mulle. Mä ajattelen, et se tietyllä tavalla 

niin hassua kun se onkin, ja komppaan H1 tosi paljon hänen ajatustensa kanssa, 

et jollain lailla mä hahmotan, et nää tämmöset ajatukset ja väitteet, ikään kuin 

stereotyyppiset yleistykset elää just sitä varten, et ihmiset kaipaa turvallisuutta. 

Ne kaipaa niitä helppoja selityksiä ja semmosia tavallaan plus miinus 

mustavalkonen oikee väärin, niinkun elämisen malleja. Et joskus muinoin 

vanhassa elämässä, kun selvittelin sitä, et miks esimerkiks keskimääräsesti aika 

uskonnottomassa kultuurissa kasvanut teini sitten haluaa tulla muslimiksi. Ja 

nimenomaan hyvin fundamentalistiseksi muslimiksi, et ei semmoseks ikään kuin 

kulttuurimuslimiksi, mitä sit taas Suomessa kulttuurikri--. Niin se vastaus oli aika 

selkeä, että nuoria ahdistaa se, että on liian paljon erilaisia vaihtoehtoja, tuntuu 

turvalliselta et on joku joka sanoo jotain.  [...]  Mun maailmankatsomus ei oo 

tämmönen, mutta mä ajattelen et se on hirveen jotenkin inhimillistä et ihmiset 

tekee tällasia luokitteluja tai typologioita, hyvät pahat. Ja sitten vielä ehkä se, että 

se pahuus näkyisi ulospäin, et se antaa turvallisuutta. Me voidaan ajatella, että 

tuommoset tyypit on vaarallisia ja nuo on turvallisia. Ja näinhän se ei tietenkään 

mene, mutta se on ehkä se, mihin mun päässä nuo eniten liittyy. Ja sit just tää 

nostalgian kaipuu, jotenkin se ennen oli paremmin. [...]  

 

Katkelmassa 13 puhuja rakentaa merkityksiä ihmisistä turvallisuudenhakuisina ja 

tulkintani mukaan myös yksinkertaisina. Ihmiset rakentuvat puheenvuorossa olennoiksi, 

jotka kaipaavat ymmärrettäviä vastauksia siitä, miten elämää tulisi elää, ”elämisen 

malleja”. Puhuja tuo keskusteluun esimerkin uskonnollisuudesta. Esimerkin mukaan 

uskonto tarjoaa nuorelle sen turvan ja selkeyden, jota tämä ihmisenä luontaisesti tarvitsee. 

Vaikka tarve turvallisuudelle rakentuu puheenvuorossa normaaliksi ihmisyyden 

piirteeksi, H2 korostaa, ettei esimerkki liity hänen henkilökohtaiseen elämäänsä 

sanomalla ”Mun maailmankatsomus ei oo tämmönen”. Kuitenkin puhuja sisällyttää 

itsensä turvallisuushakuisen ihmisen kategoriaan ilmaisemalla toimivansa itsekin 

vastaavasti käyttämällä “me” pronominia ja kutsumalla turvallisuushakuisuutta 

inhimilliseksi.  
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Puhuja ilmaisee nostalgisoinnin ja muiden ihmisten mustavalkoisen kategorisoinnin 

muun muassa hyviksi ja pahoiksi luontaisiksi ihmisyyden ominaisuuksiksi. Hän 

kuitenkin samalla rakentaa merkityksiä siitä, että vaikka tällaiset psykologiset 

ominaisuudet ovat osa ihmisyyttä, eivät ne ole absoluuttisia totuuksia: ”Ja näinhän se ei 

tietenkään mene, mutta se on ehkä se, mihin mun päässä nuo eniten liittyy”. Sanoma 

tuodaan esille korostetusti käyttämällä faktatietoa kuvaavaa sanaa “tietenkään” (Jokinen, 

2016). Katkelmassa ihmisten käyttäytymisen ja ajatusmallien selittäminen rakentuu 

perustelluksi ja “vaivattomaksi”. Selitetty käyttäytyminen merkityksellistyy 

inhimilliseksi. Kuitenkin itsen asemoinnissa näihin inhimillisiin piirteisiin esiintyy 

ongelmallisuutta.  

 

Seuraavassa aineistoesimerkissä väkivallan tulkintarepertuaarit kietoutuvat yhteen 

psykologin position kanssa:  

 

Aineistoesimerkki 14:  

H1: No joo en ikinä ajattelis tällästä, että ovat todennäköisempiä niinkään. Mut 

sitten toisaalta myöskin sellanen että eikö vähemmistö voi aina huonommin 

todennäköisemmin kuin se enemmistö. Tai joku joka tulee, heidän asemansa, 

heidän taustansa, jos sä tulet sekavista sotaolosuhteista vainottuna, mitä lienee 

kaikkea kokeneena, niin en mä tarkota, että sä ryhdyt mihinkään tällaseksi, mutta 

sä oot itse kokenut sellaista, niin et kai sä nyt voi kauheen hyvin. Mut eihän se tee 

susta tällasta lainkaan. Et enemmänkin mä ajattelisin, et he voi keskimääräistä, 

niin kun et he tarvii paljon aikaa ja päästä tänne sisään ja löytää. Ja sen takia musta 

ei oo yhtään ihme, et heitä kokoontuu tällasiin julkisiin tiloihin, niin tällasii no 

nuorii miehii, tai sitten myös rautatieasemalla tai sen ympäristössä. Niin se on 

heidän julkisia tiloja, he tarvii sitä kanssakäymistä ja se suotakoon heille. [...] 

 

Katkelmassa 14 puhuja käyttää väkivalta traumaattisten kokemusten seurauksena -

repertuaaria rakentaessaan psykologin positiotaan. Maahanmuuttajien ”sotatraumat” 

voivat vaikeuttaa kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Siten H1 rakentaa 

identiteettiään yksilöpsykologiaa tuntevana henkilönä. Puhujan mukaan yhteisöllisyyden 

hakeminen on luonnollista maahanmuuttajamiehille, sillä heidän voi olla vaikeaa löytää 

paikkaansa uudessa yhteiskunnassa. Niin hän asemoi itseään myös sosiaalisten ilmiöiden 
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tuntijaksi. Kyseisessä aineistoesimerkissä puhuja vaihtelee näkökulmasta toiseen 

käyttämällä ilmaisuja “toisaalta” ja “mutta”. Billigin ym. (1988, s. 109) mukaan 

“toisaalta-toisaalta” -tyylinen näkökulmien vaihtelu voi näyttäytyä kritiikin välttelynä, 

jolloin puhuja ikään kuin ennakoi, millaista kritiikkiä hänen esittämäänsä kannanottoon 

voi kohdistaa, ja ilmaisee sitten kyseisen kritiikin ennen kuin kukaan muu ehtii. Tätä 

Billig kutsuu vaikeasti suomeksi kääntyvällä käsitteellä “prolepsis” (mts). Eero Suoninen 

(2016b) on nimennyt kyseisen itsestä lähtevän puolustautumisen itsetodisteluksi. 

Kyseisessä katkelmassa vastakkaisiksi kannanotoiksi muodostuvat se, että 

maahanmuuttajamiehillä saattaa olla taustansa puolesta ymmärrettävät motiivit 

väkivallalle (pahoinvointi), mutta toisaalta kaikki maahanmuuttajamiehet eivät silti ole 

väkivaltaisia. Tällä merkitysten vaihtelulla puhuja samalla neuvottelee siitä, miten hän 

suhtautuu haastattelun virikemateriaaliin ja muihin keskustelussa esiin tulleisiin 

merkityksiin. Vastakkaisten kantojen esittäminen voi Billigin ym. (1988, s. 109) mukaan 

viitata ideologisiin dilemmoihin, joista keskustelen lisää myöhemmissä alaluvuissa.  

 

Psykologi-positiolla puhujat rakentavat haastattelutilanteessa identiteettiä ihmisyyden 

asiantuntijasta, joka ymmärtää sekä kognitiivisten psykologisten ilmiöiden, kuten 

tunteiden, että ihmisen sosiaalisuuden, kuten ryhmäilmiöiden, syitä ja seurauksia. 

Positiosta ilmaistaan ymmärrystä sekä väkivaltaisia tekoja tehneitä maahanmuuttajia että 

niitä kohtaan, jotka toiseuttavat maahanmuuttajia virikkeen kaltaisilla väkivaltaistavilla 

tulkinnoilla. Psykologin positiossa ilmenee kuitenkin ongelmallisuutta siinä, että 

joihinkin inhimillisiksi ja luonnollisiksi rakentuviin piirteisiin on ongelmallista 

asemoitua. Esimerkiksi itseä ei juuri asemoida ennakkoluuloisen henkilön kategoriaan. 

Psykologin positiosta puhujat voivatkin asettua yksinkertaistuksia tekevien ihmisten 

yläpuolelle erottamalla itsensä heistä. Myös väkivaltaan otetaan etäisyyttä – vaikka 

positiosta selitetään väkivallan syitä, ei itseä kategorisoida väkivaltaan liittyviin 

ilmiöihin. Väkivaltaa tekevät ne muut – tässä tapauksessa maahanmuuttajamiehet. 

Virikkeen merkitykset muodostuvat siis osin ongelmallisiksi psykologin position 

kannalta, mikä ilmenee runsaana kannanottojen vaihteluna.  

 
Maailmanparantaja  

 

Maailmanparantaja-positiossa puhujat korostavat itsensä ja kantasuomalaisten 

velvollisuutta rakentaa parempaa elämää maahanmuuttajille. Keskeisinä teemoina 
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nousevat empatia, yhteiskunnallinen muutos ja kantasuomalaisten velvollisuus 

muutoksen edistämiseen.  

Maailmanparantaja-positiota avautuu velvollisuus puhujille itselleen ja (muille) 

kantasuomalaisille tukea maahanmuuttajia. Lisäksi maahanmuuttajia kohtaan osoitetaan 

empatiaa muun muassa kertomalla esimerkki, jossa puhuja kuvittelee itsensä 

maahanmuuttajan tilanteeseen. 
 

Aineistoesimerkki 15:  

H1: Että ystävä asuu lähellä, et nyt kun tuli tää tulva. Niinku turvapaikanhakijoita, 

niin asuu siinä aika lähellä. Ja ja se oli ihan todellinen pelko se, että he ei 

uskaltanut kyläläiset lapsia sinne päästää, kun siellä oli tilanteita, että lapset oli 

joutunut uhatuksi tai et kokenut, et semmosta lähestymistä mikä on pelottavaa. 

Mutta sitten taas se, että jotta se ei menis yleiseksi ongelmaksi, että kaikki 

maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat on, niin sehän on meidän systeemin 

ongelma myöskin. Että mitä tarjotaan heille. Mitkä mahdollisuudet me tarjotaan, 

mikä tuki me tarjotaan. Et koska se et, jos he on säilöttynä ja odottaa ja turhautuu 

siinä, että tota koko tulevaisuus on epävakaa, että jos heitä ei millään tavalla 

hoideta. Niin sithän kaikki lieveilmiöt lähtee elämään. Niinku suurempana 

mahdollisuutena. 

H2: Niin ja mitä tietoutta me annetaan, että millaisia me suomalaiset ollaan. Me 

ei kestetä semmosta suoraa kontaktia mikä ehkä heille ois joku lähestyminen. 

Niinku tai joku signaali, niin heille se tarkoittaa jotakin, että minkälaista täällä on, 

että mihin voi varautua. Tietenkin sekin, sehän on iso kulttuurinen, he tulee sieltä 

suoraan tänne ja pitäis sitten pystyä toimimaan, että onko siinä jotain 

tämmöistäkin mikä sitten. Ja tavallaan, että jos heti mennään siihen, että jos joku 

lähestyy, niin se on sopimatonta ja pelottavaa ja muuta. Niin siinähän on heti kuilu 

valmiina. [...] 
 

 

Katkelmassa H1 ilmaisee maahanmuuttajiin kohdistuvan pelon näkyvän 

elämänpiirissään. Puhuja kierrättää virikkeen taustalla olevaa ”pakolaistulva”-diskurssia 

kutsumalla maahanmuuttajien lisääntynyttä määrää käsitteellä ”tulva”. H1 ilmaisee 
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kuitenkin, että vaikka turvapaikanhakijat ovat aiheuttaneet pelkoa ja lähestyneet 

epäilyttävästi lapsia, ei kaikkia maahanmuuttajia tulisi niputtaa samanlaisiksi. 

Vastuuttamalla ”systeemiä” hän rakentaa maailmanparantajan positiotaan, jossa 

kantasuomalaisten tulisi tarjota riittävä tuki, jotta maahanmuuttajat voisivat integroitua 

yhteiskuntaan. Samalla H1 käyttää väkivalta syrjäytymisenä -tulkintarepertuaaria. Jos 

integroitumista ei tapahdu, voi H1 mukaan maahanmuuttajien keskuudessa kehittyä 

erilaisia ”lieveilmiöitä”, joilla hän viittaa tulkintani mukaan väkivaltaiseen 

käyttäytymiseen. H1 kutsuu maahanmuuttajien tukemista ”hoitamiseksi”. Sana viittaa 

asetelmaan, jossa kantasuomalaiset asettuvat hoitavan aikuisen rooliin, kun taas 

maahanmuuttajat hoidettaviksi, hoitajistaan riippuvaisiksi.  

 

H2 jatkaa keskustelua kuvaamalla suomalaista tapaa kohdata muita ihmisiä. 

Puheenvuorossaan hän viittaa kulttuuria korostavaan puhetapaan, jossa ryhmien välisiä 

eroavaisuuksia selitetään kulttuurisilla tekijöillä. Hän kuitenkin tuo esille nimenomaan 

suomalaisen kulttuurin piirteitä, joihin maahanmuuttajan voi olla vaikea sopeutua. 

Puheessaan hän käyttää väkivalta lähtömaan kulttuurin tuotteena -repertuaaria, ”sehän 

on iso kulttuurinen”, jonka avulla hän asettuu maahanmuuttajan asemaan. Puhuja käyttää 

väkivalta kulttuurin tuotteena- ja väkivalta syrjäytymisenä repertuaareja selittääkseen 

väkivallan syitä. Samalla hän kierrättää virikkeen merkityksiä maahanmuuttajamiesten 

väkivaltaisuudesta. Puhuja asemoi itseään maailmanparantajaksi, joka tunnistaa 

ihmisryhmien välisiä eriarvoisuuksia ja haluaa puuttua niihin. Seuraavassa katkelmassa 

puhujat merkityksellistävät muutoksen asenteen muuttamiseksi:  

 

Aineistoesimerkki 16: 

H4: [...] Eli nähdään, tässä mun mielestä on semmonen selkee kuva siitä, että jos 

sä jäät vaan niihin ennakkoluuloihis kiinni, etkä sä halua esimerkiks vaikka auttaa 

tilannetta. Tossahan nyt aateltiin kyläläiset siellä tai ne pienen kaupungin asukkaat 

siellä, nehän voi tehdä hirveen paljon sen eteen, että ei kävisi niin huonosti, kun 

he luulevat, että käy. Ja nyt siellä oli tehty niin, nyt siellä on valtaosa porukasta 

sitä mieltä, että väärässähän oltiin. Että täällähän odotetaan taas, et nyt kun siellä 

on taas vähän tilaa, niin otetaan ihan mielellään. Nää on niin asenteen tasolla 

kaikki. 
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H2: Mut onhan se surullista, kun Keskarissahan luki, tästähän on nyt jo aikaa, että 

yleisöosastokirjoituksen kirjoitti musta mies, joka oli kävelemässä kotiinsa 

asemalta työpäivän jälkeen, ja oli pimeää ja syksy ja hän käveli, ja hänen eessään 

käveli nuori nainen, joka selkeesti rupes tälleen vilkuilee ja pelästy ja juoksi 

karkuun. Niin se ajatus sille siitä, se mies oli kirjottanu, että kauheen surullista, 

että häntä pitää pelätä täällä, et kun on tätä asennetta. 

[...] 

H4: Mutta sitten semmonen tiedostava ihminen pystyy ne ottamaan sen jälkeen, 

kun se tunne asenne on siitä tullut, niin sitten rupee ihan järkevästi palottelemaan 

sitä ja ottaa järjen mukaan, ja sitten näkee siinä sen kummallisuuden [H3: eikä 

älähdä heti ja tuo tämmöstä myrskyä tuonne] niin. 

 

Katkelmassa puhujat määrittelevät ennakkoluuloisuuden asenteeksi, jota pystyy 

itsereflektiolla ja käyttäytymisellään muuttamaan. H4 tuo ilmi katkelman alussa, että 

ennakkoluuloisuus voi estää ihmistä tukemaan yhteiskunnallista muutosta: ”jos sä jäät 

vaan niihin ennakkoluuloihis kiinni, etkä sä halua esimerkiks vaikka auttaa tilannetta”. 

Sinä-passiivia käyttämällä hän etäännyttää itsensä ennakkoluuloisen ihmisen 

kategoriasta. Oikeanlainen asenne puolestaan mahdollistaa kehityksen. H2 jatkaa 

ennakkoluuloisuus asenteena -merkityksen kierrättämistä. Hän tuo keskusteluun 

esimerkin, jossa asettuu ei-valkoisen miehen asemaan. H2 ilmaisee olevansa surullinen 

siitä, että mies joutuu kohtaamaan ennakkoluuloista asennetta elämässään. Myöhemmin 

keskustelussa H4 ja H3 jatkavat ennakkoluuloisuuden merkityksiä asenteena, jota voi 

muuttaa rationaalisen pohdinnan avulla. Tiedostavat ihmiset tekevät tällaista pohdintaa. 

H4:n puheenvuorossa rakentuu merkitys, jossa ennakkoluuloisuuden olemassaoloa ei 

itsessään kielletä, vaan sen hallitseminen rakentuu olennaiseksi. Samalla yksilölle 

rakentuu velvollisuus pohtia omia asenteitaan.  

 

Keskustelijat positioivat itsensä maailmanparantajaksi, joka on sivistynyt, sekä pystyy 

asettumaan muiden asemaan ja järjellä refletkoimaan omia tunteitaan ja asenteitaan. 

Ennen kaikkea, maailmanparantaja korostaa muutoksen tärkeyttä. Samalla keskustelussa 

rakennetaan merkityksiä ihmisryhmästä, joka ei pysty rationaaliseen itsereflektioon. 

Tulkintani mukaan H4 ja H3 viittaavat kyseisellä ihmisryhmällä henkilöihin, jotka 
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kierrättävät haastattelun virikkeestä kumpuavia merkityksiä maahanmuuttajamiesten 

väkivaltaisuudesta. Katkelmassa kantasuomalaisille asemoidaan vastuu pohtia omia 

asenteitaan sekä tarjoamaan apuaan maahanmuuttajien tukemiseksi.  

Itsereflektion ja järkevyyden korostaminen viittaa tulkintani mukaan asetelmaan, jossa 

rationaalisuus asettuu irrationaalisen ennakkoluuloisuuden vastakohdaksi. Tulkinta saa 

tukea myös aikaisemmasta kirjallisuudesta; esimerkiksi Wetherellin ja Potterin (1992, s. 

209) klassisessa tutkimuksessa ennakkoluuloinen henkilö merkityksellityi 

irrationaalisuuden, sympatian puutteen ja psykologisten vääristymien kautta. Myös 

Billigin (1988, s. 102) mukaan ennakkoluuloisuusuudella viitataan usein 

irrationaalisuuteen.  

 

Maailmanparantajan positiossa kritisoidaan maahanmuuttajiin liittyvää keskustelua.  

Positio muistuttaa mielestäni Emma Nortion (2020) arvokas monikulttuurisuus -

konstruktiota, jossa kulttuuriset eroavaisuudet nähdään arvokkaina. Toisaalta se ylläpitää 

hierarkisia eroja “meidän” ja “muiden” välillä, mihin tulkintani mukaan viittaa myös 

aineistostani löytyvä hoiva-puhe. Lisäksi se ylläpitää rakenteita, joissa maahanmuuttajien 

ei anneta ääntä määritellä, miten heitä tulisi kohdella. (Mts. 69.) Positiossa korostuvat siis 

empatia ja tunteiden kriittinen tarkastelu. Samalla kuitenkin maahanmuuttajista rakentuu 

uhrin positio, jossa he tarvitsevat auttajien apua pärjätäkseen. Maailmanparantaja-

positioon asettuessaan puhujat rakentavat identiteettiään suvaitsevaisena ja empaattisena 

yksilönä. Identiteettiä rakentaessa puhujat välttelevät kierrättämästä virikkeen tarjoamia 

merkityksiä maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuudesta.  

 

 
Maallikko  
 

Maallikko-positiossa korostuu puhujan omakohtaiset kokemukset ja tunteet. Tässä 

positiossa puhujat rakentavat itsestään inhimillistä henkilöä, joka kokee myös pelkoa 

tuntematonta kohtaan. Siinä korostuvat pelko omasta tai läheisten turvallisuudesta. 

Haastattelun virike kutsuu puhujia maallikolle tyypilliseen puhetapaan tarjoamalla 

huolehtivan läheisen positiota. Seuraavassa aineistoesimerkissä näyttäytyy siirtymä 

maailmanparantajan positiosta maallikon positioon:  
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Aineistoesimerkki 17:  

H2: Mä muistan aina opiskeluaikoina meidän opettaja antoi jonkun sellasen 

esimerkin, et miettikää, et teidän oma lapsi tuo poikakaverin kotiin ja se on 

Jenkeissä koko elämänsä asunut tumma mies, puku päällä, hyvin koulutettu joku 

lääkäri esimerkiksi. Tai sitten et se on se tumma mies sieltä Irakista, joka sit 

kuvaili hyvin stereotyyppisesti sitä, et miettikää niit teidän asenteita, kuinka te 

hyväksytte siinä omassa lapsessa, et tervetuloa vävypoika. Niin kun rehellinen on 

ittelleen kyllähän niitä pitää ymmärtää niitä asenteitaan oikeesti. Että vaikka 

kuinka aina ajattelee, et mä olen suvaitsevainen ja kunnioitan kaikkea ja plaa plaa 

plaa, niin kyl ne niin syvällä on jotenkin, et ne tulee väkisin ne asenteet, vaikka 

kuinka yrittää tapella niitä vastaan. 

[...] 

H5: Mä oon ihan samaa mieltä H2 kanssa, et kyl mul ainakin tulis, jos mun 

lapselleni, tytölleni tai tyttärelleni tai kelle tahansa tulis joku irakilainen tuolta, 

niin kyl mul vähän kävis, et ei hitto. Mut mä ajattelisin sen niin taas, mä meen 

taas tähän niiden kulttuuriin, et miten se kohtelee mun lapsen lastani taikka 

tämmöstä nuorta tyttöö, et miten. Et siis eihän kukaan väitä, ettei niissäkin oo ihan 

normi-ihmisiä, onhan Suomessa pilvin pimein näitä turkkilaisia, italialaisia 

ravintoloita, missä on näitä. Ja kaikki syö ihan mielellään, että voi hyvä hyvä ja 

on ystävällisiä kaikki, et se on se käytös tai asenne mikä siinä. 

 

Katkelma alkaa H2:n maailmanparantaja-positioinnilla, jossa hän ilmaisee ymmärtävänsä 

erilaisten kategorioiden, kuten sosiaalisen luokan, vaikutuksen syrjinnän kokemuksiin. 

H2 ilmaisee, että ennakkoluuloisuus on sisällä meissä ja sinänsä luonnollista, mutta 

olennaista on tiedostaa asenteensa ja ”tapella niitä vastaan”.  H5 tarttuu H2:n puheeseen 

ennakkoluuloisuudesta ja pelosta liittyen omien lasten turvallisuuteen ja asettuu samalla 

maallikon positioon. Hän ilmaisee olevansa huolissaan tilanteessa, jossa hänen lapsensa 

tapailisi esimerkiksi irakilaista henkilöä. H5 käyttää positioinnin resurssinaan väkivalta 

kulttuurin tuotteena -repertuaaria, jossa kulttuuri määrittelee sen, miten kulttuurin 

edustaja suhtautuu sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Repertuaarin käytöllä H5 oikeuttaa 

pelon ilmaisemisen. H5 siis kierrättää haastattelun virikkeen tarjoamaa positiota 

huolehtivasta läheisestä. Puhuja pyrkii kuitenkin lieventämään sanomaansa jatkamalla: 
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”Et siis eihän kukaan väitä, ettei niissäkin oo ihan normi-ihmisiä –”. Ilmaisu ”eihän 

kukaan väitä” korostaa sitä, että H5:n mukaan maahanmuuttajien joukosta löytyy myös 

tavallisia, mukavia ihmisiä. Hän antaa esimerkin kyseisten henkilöiden ystävällisyydestä: 

he ovat sellaisissa ravintoloissa töissä, joissa ihmiset käyvät mielellään. H5 ohittaa 

puheenvuorossaan H2:n tarjoaman maailmanparantajan position, joka kehottaa omien 

asenteiden kriittiseen pohtimiseen.  

 

Katkelmassa esiintyvä positioiden vaihtelu kuvastaa hyvin sitä, miten tiheään erilaisiin 

puhetapoihin puhujat vetoavat aineistossa. Haastattelun väite rakentaa merkityksiä, jotka 

tarjoavat maallikon positiota puhujille. Kriittisen diskursiivisen psykologian mukaan 

myös tutkijan osuudet haastattelutilanteessa ovat hedelmällisiä tutkimuskohteita, sillä 

tämän kysymykset ja reaktiot rakentavat sosiaalista todellisuutta siinä missä 

haastateltavienkin (Potter & Wetherell, 1987, s. 165). Tutkielmani aineistossa tutkijat 

kierrättävät positiota ja tarjoavat sitä haastateltaville aktiivisesti:  

 

 

Aineistoesimerkki 18:  

T1: Joo aika usein näissä keskusteluissa tulee esille surullisuus, mutta ne voi olla 

ne pelot ja huolet joita tuodaan esille myös niitten omien lasten kautta tai omien 

läheisten kautta. [...] Herättääks tää teissä mitään ajatuksia? Tarkotan sitä, että 

koska tässä keskustelussa on myös sekin, et joillekin se on enemmän semmonen 

periaatteellinen kysymys, et puhutaan maahanmuuttopolitiikasta ja siitä että rajat 

pitäis laittaa kiinni ja niin edelleen. Et jotkut keskustelee vähän tämmösistä 

periaatteista ja jotkut puhuu taas enemmän sitten sen omien läheisiin liittyvän 

huolen kautta. 

H3: Sehän onkin eri, että sun on helppo ottaa kantaa, että joo totta kai ollaan 

suvaitsevaisia ja ymmärretään ja niin edelleen ja sit kun se tulee tarpeeks lähelle, 

se asuu sun naapurissa tai jotain muuta, niin sitten ihmiset aatteleekin vähän eri 

tavalla. Tai sit se tulee sun vävyks tai miniäks se joku ulkomaalainen erilainen, 

niin sit se onkin vähän eri asia. 
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Katkelmassa tutkija (T1) tarjoaa maallikon positiota viittaamalla haastattelun virikkeestä 

tarjoutuviin merkityksiin. Haastattelija kuvailee tilannetta, jossa monet vanhemmat 

pelkäävät lastensa tai läheistensä turvallisuuden puolesta. Tutkija kertoo, että 

maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuutta voi lähestyä kahdella eri tavalla; 

periaatteellisesta tai henkilökohtaisesta näkökulmasta, jolloin hän tarjoaa muille 

keskustelijoille maallikon positiota. H3 kuitenkin jatkaa haastattelijan tarjoamaa aihetta 

jättäen itsensä position ulkopuolelle käyttämällä sinä-passiivia. Siten H3 kieltäytyy 

asettumasta itse maallikon positioon. Katkelmassa tutkijan puheenvuoro ja sitä seuraava 

H3:n reaktio paljastavat, millä tavoin maallikko-subjektipositioon kieltäydytään 

asettumasta haastattelutilanteessa.  

 

Maallikon positioon asettuessaan puhujat rakentavat identiteettiään tavallisena ihmisenä, 

jolla on myös omat inhimilliset tunteet. Toisaalta kieltäytyessään asettumasta siihen he 

rakentavat identiteettiään suvaitsevaisena ihmisenä, joka ei halua kierrättää 

ennakkoluuloista puhetapaa. Maallikon position ongelmallisuudesta kertoo se, että 

puhujat usein välttelevät asemoimasta itseään siihen. Jos kuitenkin haastateltava asettuu 

kyseiseen positioon, hän käyttää erilaisia keinoja kannanottonsa lieventämiseen, kuten 

aineistoesimerkistä 17 näkyy. Maahanmuuttajiin kohdistuvan pelon näyttäminen 

muodostuu siis ongelmalliseksi keskustelutilanteessa.  

 

 
Rationaalinen analyytikko  
 

Rationaalisen analyytikon positiota esiintyy aineistossa paljon. Siinä korostuvat 

tieteellisen tiedon, järkiperäisyyden ja analyyttisyyden merkitykset. Puhujat asemoivat 

itsensä kyseiseen positioon esittämällä tilastollisia faktoja. Positiota esiintyy erityisesti 

väkivallan syitä selittävien puheenvuorojen lopussa esimerkiksi väkivalta lähtömaan 

kulttuurin tuotteena -repertuaarin jälkeen. Positiossa kielletään virikkeen tarjoamia 

merkityksiä lisääntyneestä turvattomuudesta. Seuraavassa katkelmassa H1 kieltää 

maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuuden seuraavasti:  

 

 

Aineistoesimerkki 19:  
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T1: Joo tää liittyy vähän myös tähän terrorismiasiaan, koska ne Turun 

puukotukset silloin lähes vuosi sitten, nii sen jälkeen paljon tuli siellä 

keskusteluissa esille, et monet kertovat, et nyt he kyllä muuttaa kelkkansa ihan 

täysin näissä maahanmuuttoasioissajos tällasta tulee nyt Suomeenkin. Et sillon oli 

ollut Tukholmassa vähän aikasemmin et sekin oli tullu jo aika lähelle, 

maantieteellisesti lähelle, mut nyt kun se tuli Suomeen niin se monella vaikutti 

myös siihen, et oma suhtautuminen muuttu paljon kriittisemmäks siihen 

maahanmuuttoon yleisemminkin. 

 

H1: Ja varmaan tuo tommonen faktojen ja mittasuhteitten ja oikeitten lukujen ja 

oikean tiedon hahmottaminen on tällä hetkellä aika vaikeeta. Jos aattelee, että 

näistä nyt uutisoidaan, mutta sitten siis myöskin somessa kiertää niitä epävirallisia 

uutisia, ja osa niistä on sit mitä on. Mutta et joka tapauksessa ne vähän muokkaa 

sitä mielikuvaa, joka sit taas saattaa olla aikalailla erilainen, mikä sitten vois 

aatella, jos siihen oikeesti ruvettais nyt riskiä ja todennäköisyyksiä laskemaan, et 

mitä on tapahtumassa. 

 

Aineistoesimerkki 19 sijoittuu haastattelun keskivaiheille, ja sitä ennen on keskustelussa 

on ilmennyt muun muassa maailmanparantajan ja psykologin positioita. Kyseisessä 

aineistoesimerkissä tutkija (T1) tarjoaa haastateltavalle maallikon positiota. Tähän H1 

vastaa rationaalinen analyytikon positiosta, ja korostaa järkiperäisyyden ja tiedon 

tärkeyttä maahanmuuttokeskustelussa. Hän ottaa kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun 

sosiaalisessa mediassa, jossa “oikeitten lukujen ja oikea tiedon” hahmottaminen 

vaikeutuu, kun “väärää” tietoa levitetään. Tällöin ihmisten mielikuvat ovat erilaisia kuin 

jos heillä olisi käytettävissään “oikea” tieto, “riskit ja todennäköisyydet”. Katkelmassa 

korostuvat järkiperäisyyden ja analyyttisyyden merkitykset. Kun ihmisellä on 

“objektiivinen” tieto käytössään, tekee hän järkeviä ja oikeita ratkaisuja. Seuraavassa 

aineistoesimerkissä puhuja asettuu rationaalisen analyytikon positioon käyttäen väkivalta 

suomalaisena ilmiönä -tulkintarepertuaaria:  

 

Aineistoesimerkki 20:  

 

H2: Tossa kommentissa jäin miettimään, et Suomi oli ennen turvallinen. Kuinkas 

turvallinen tää nyt on ollukaan, että kyl me ollaan Euroopassa aika kärjessä 
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väkivallan suhteen. Mutta me oltiin turvallinen maa, nythän me ei olla enää tän 

kommentin mukaan [H3: sen EU:n viimesen tutkimuksen mukaan Suomi on 

toiseksi, parisuhde perheväkivaltaa toiseksi eniten. Ei se ole tämän 

pakolaistulvan] oli sitä maahanmuuttaja tai ei, ennen heitäkin on oltu jo [H3: 

kyllä, me ollaan oltu koko ajan siellä kärjessä, et sillä lailla mä ajattelen sitä myös] 

 
 

Aineistoesimerkissä H2 ja H3 asemoivat itsensä rationaalisen analyytikon positioon. H2 

nostaa esiin tilaston, jonka mukaan Suomi on yksi Euroopan väkivaltaisimmista maista. 

H3 täydentää väkivallan muodoksi parisuhdeväkivallan. Molemmat rakentavat 

yhtämielisesti merkitystä siitä, että Suomi on ollut väkivaltainen maa jo ennen vuoden 

2015 pakolaisten saapumista. Katkelman lopussa H3 korostaa yksimielisyyttään 

ilmaisemalla eksplisiittisesti: ” et sillä lailla mä ajattelen sitä myös”. Asettuessaan 

rationaalisen analyytikon positioon H2 ja H3 käyttävät väkivalta suomalaisena ilmiönä -

tulkintarepertuaarin merkityksiä väkivallasta.  

 

Rationaalisen analyytikon positio esiintyy aineistossa usein muiden positioiden ja 

repertuaarien yhteydessä. Se rakentuu vahvasti väkivalta suomalaisena ilmiönä -

repertuaarin ympärille, mutta sitä käytetään kuitenkin myös maallikon position ja 

väkivalta kulttuurin tuotteena -repertuaarin yhteydessä. Rationaalisen analyytikon positio 

on sinänsä ongelmaton, ettei sen ympärillä esiinny aineistossa välttelemistä tai 

kieltämistä. Asettumalla rationaalisen analyytikon positioon puhuja rakentaa 

identiteettiään järkevänä, analyyttisena ihmisenä, joka pystyy tarkastelemaan hankaliakin 

ja tunteita herättäviä ilmiöitä objektiivisesti. Tämä on linjassa muun muassa Wetherellin 

ja Potterin (1992, s. 209) löydösten kanssa siitä, että rationaalisuus muodostuu 

ihanteelliseksi, kun taas irrationaalisuus viittaa ennakkoluuloisuuteen. Rationaalisen 

analyytikon positiossa puhuja asettaa itsensä ilmiön ulkopuolelle, eikä myöskään aseta 

itselleen tai muille oikeuksia tai velvollisuuksia. Tieto nousee tärkeimmäksi 

määrittäväksi tekijäksi.   

 
 
8.3 Dilemmaattisuus identiteettineuvotteluissa  
 

Tässä luvussa pohdin sitä, millaista dilemmaattisuutta sosiaali- ja kriisityöntekijöiden 

puheessa ilmenee. Viittaan dilemmaattisuuteen, joka muodostuu, kun puhujat 



 
 

 

62 

johdonmukaisesti ja jaetusti neuvottelevat ristiriitaisista tulkintarepertuaareista ja 

subjektipositioista. Aikaisemmissa luvuissa olen esitellyt väkivallan tulkintarepertuaareja 

sekä sosiaali- ja kriisityöntekijöiden itsepositiointia, ja eritellyt joitakin huomioita niissä 

ilmenevistä ongelmallisuuksista. Nämä ongelmallisuudet ovat kuvastaneet kyseisen 

merkityksen sopivuutta esimerkiksi keskustelutilanteen sosiaalisiin normeihin. 

Aineistosta on tulkittavissa kuitenkin myös ideologinen dilemma, jossa vaakakupin 

toisessa päässä tasapainottelee maahanmuuttajamiehiin liitetyn väkivaltailmiön 

tunnistaminen ja selittäminen, ja toisessa se, ettei tule tällä selittämisellä ylläpitäneeksi 

ennakkoluuloisia asenteita tai syrjiviä rakenteita. Tämä dilemma selittää sitä, miksi 

joidenkin positioiden ja repertuaarien yhteydessä esiintyy enemmän lievennystä tai 

selittämistä eli miksi jotkin haastattelutilanteessa ilmenevät merkitykset rakentuvat 

sosiaalisesti hyväksyttävimmiksi kuin toiset. Avaan ideologisen dilemman ilmenemistä 

seuraavan aineistoesimerkin avulla hieman yksityiskohtaisemmin:  

 

Aineistoesimerkki 21:  

 

T1: Mitä ajatuksia ja tuntemuksia se herättää?  

H1: No monenlaisia ajatuksia. Toisaalta on vähän surullista, että on paljon ihmisiä 

jotka ihan oikeasti varmaan näin ajattelevat. Että niin kuin jotenkin se syntyperä 

tekisi ihmisistä yhtään mitään, varsinkaan raiskaajia, tappajia tai terroristeja. 

Tokihan tietysti niin no syntyperä, tietysti enemmän on terroristeja joistakin 

maista lähtöisin, mut että se nyt ei tarkoita sitä että syntyy tiettyyn paikkaan että 

välttämättä tulis yhtään miksikään. Tietysti olosuhteet vaikuttaa siellä jonkin 

verran taustalla, minkä takia ihmiset käyttäytyy milläkin tavalla. Mutta että 

jotenkin jos Suomessa näkee maahanmuuttajan, nii ei pysty sanomaan oikeesti 

yhtään mitää hänestä ennen kuin juttelee. Ihan samalla tavalla kun näkee 

suomalaisen ihmisen tuolla kadulla, niin eihän sitä voi välttämättä ulospäin tietää, 

että minkälainen koulutus tai minkälaisia ajatuksia hänellä on asioista. Ja sitten 

taas toisaalta taas tätä että Suomi oli ennen turvallinen maa, niin en osaa nyt sanoa 

iteasissa, että minkä verran se on tilastojen valossa muuttunut pakolaisten myötä, 

mutta Suomessahan on ihan älyttömän vähän pakolaisia edelleenkin suhteessa 

kaikkiin muihin vaikka Euroopan maihinkin. Et mitä se sitten tilastojen valossa 

on. Ilmeisesti, tai jostakin muistan, on et suhteessa maahanmuuttajien määrään 

että jotakin raiskaajia, että miten tällä tavalla ajattelevat ihmiset perustelee, että 
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suhteessa jotakin raiskauksia voi olla enemmän kun taas suomalaisia jos 

ajatellaan. Mutta että mistä se sitten johtuu, niin vaikea sanoa ja minkä verran 

tilastoharhojakin on sitten joissakin asioissa. Siis kysytkö sinä välillä jotakin vai 

puhunko minä vain ajatuksia? 

 

Kyseisessä aineistoesimerkissä puhuja vaihtelee nopeasti merkityksestä toiseen. Aluksi 

H1 ottaa etäisyyttä haastattelun virikkeeseen vetoamalla surun tunteeseen: “on 

surullista”. Hän viittaa suruun siitä, että jotkut ajattelevat virikkeen merkitysten 

mukaisesti, tarkentaen, että syntyperä tekisi maahanmuuttajasta tappajan, raiskaajan tai 

terroristin. Seuraavaksi hän myöntyy juuri kieltämäänsä merkitykseen aloittamalla 

lauseen itsestäänselvyyttä korostaen: “tokihan tietysti” (Jokinen, 2016) ja ilmaisee, että 

terroristit ovat todennäköisemmin jostakin tietystä maasta kotoisin. Syntyperä ei 

kuitenkaan vaikuta tähän väkivaltaisuuteen, minkä puhuja toteaa heti seuraavassa 

lauseessa. Seuraavaksi hän myöntyy jälleen virikkeen merkityksiin väkivalta 

traumaattisen kokemusten seurauksena -merkityssysteemissä, viittaamalla 

“olosuhteisiin”. Tulkintani mukaan H1 viittaa olosuhteilla maahanmuuttajan 

traumaattisiin kokemuksiin, vaikkei se eksplisiittisesti olekaan luettavissa. Tämän 

tulkinnan mukaan puhujan mainitsemat olosuhteet vaikuttavat väkivaltaiseen 

käyttäytymiseen. Seuraavaksi H1 kieltäytyy merkityksellistämästä 

maahanmuuttajamiehiä lähtökohtaisesti väkivaltaisiksi korostamalla sitä, ettei ihmistä 

voi tuomita ulkoisen olemuksen perusteella. Ennen henkilöön tutustumista, “ennen kun 

juttelee”, ei voi tietää, minkälainen ihminen on kyseessä. Tätä hän vertaa 

kantasuomalaiseen henkilöön, josta ei myöskään voi sanoa ennen tutustumista, millaisia 

ajatuksia tällä on. Seuraavaksi H1 kieltää virikkeen merkityksen Suomesta 

turvattomampana aikaisempaan verrattuna vetoamalla pakolaisten pieneen määrään 

Suomessa. Toisaalta puhuja tuo ilmi raiskaustilastot, joissa maahanmuuttajat olisivat 

yliedustettuina. Hän kuitenkin ottaa etäisyyttä argumenttiin korostamalla sen olevan 

muiden ajattelutapa: “tällä tavalla ajattelevat ihmiset perustelee”. Lopuksi H1 vetoaa 

mahdollisiin tilastollisiin virheisiin: “minkä verran tilastoharhojakin on sitten”.  

 

Aineistoesimerkissä H1 neuvottelee virikkeen merkityksistä ilmeneviä ongelmallisuuksia 

ja rakentaa samalla identiteettiään haastattelutilanteessa. Puhuja sekä kierrättää että 

kieltää haastattelun virikkeestä tarjoutuvia merkityksiä. Monet virikkeen merkitykset 

rakentuvat ongelmallisiksi, jolloin puhuja pyrkii korjaamaan niiden kierrättämisen 
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aiheuttamaa hankaluutta: hän käyttää erilaisia diskursiivisia keinoja, kuten ristiriitaisiin 

merkityksiin viittaavia ilmaisuja “toisaalta” ja “mutta” (Suoninen, 2016a; Van Dijk, 

1987, s. 112). Puhujan asema tarjoutuvien merkitysten viidakossa muodostuu 

haastavaksi. Kommentoidessaan haastattelun virikettä hän sekä selittää 

maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuutta, että kyseenalaistaa sen, ovatko he väkivaltaisia. 

Tässä neuvottelussa erityisesti maallikon positio osoittautuu välteltäväksi, sillä siinä 

puhujat merkityksellistävät väkivaltaa niin sanotusti “arkijärkisesti”, joka rakentuu 

epäsuotuisaksi haastattelutilanteessa. Myös maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuuden 

psykologisten ilmiöiden pohtiminen psykologin positiosta aiheuttaa osin välttelyä, mutta 

toisaalta ennakkoluuloisuuden selittäminen rakentuu tätä lieventäväksi keinoksi. 

Rationaalisen analyytikon positio asettuu irrationaalisen maallikon position 

vastakohdaksi, ja järkiperäisyyden korostaminen näyttäytyykin ratkaisuna dilemman 

selvittämiseen. Maailmanparantajan positio rakentuu suhteellisen suotuisaksi ideologisen 

dilemman edessä, joskin empatian osoittamisena käytetyt väkivaltaisuuden selitykset 

näyttäytyvät myös osin ongelmallisina. Maallikko kuitenkin selvittää dilemmaa 

korostamalla sitä, että hän haluaa tehdä parhaansa maahanmuuttajamiesten tilanteen 

parantamiseksi.  

 

Dilemmaattisuus maahanmuuttajamiesten väkivallan selittämisen ja 

ennakkoluulottamalta vaikuttamisen välillä näkyy muun muassa siinä, että puhuja käyttää 

useita eri merkityksiä, tulkintarepertuaareja ja subjektipositioita selittäessään 

maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuutta. Suonisen (2016b) itsetodistelun näkökulmasta 

puhujat välttelevät kritiikkiä antamalla väkivallan syille erilaisia lievennyksiä. Tämä 

näkyy siinä, että tarjottuaan jonkin selityksen väkivaltaisuudelle, puhujat lieventävät sen 

mahdollisesti aiheuttamaa paheksuntaa korostamalla, ettei selitys koske kaikkia 

maahanmuuttajia. Toisaalta maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuuden syiden pohtiminen 

muodostuu jollakin tavalla tärkeäksi, sillä puhujat tekevät sitä haastattelutilanteissa, 

vaikka voisivat vain kieltää koko ilmiön ja virikemateriaalin tarjoamat merkitykset. 

Näyttää siltä, ettei puhujilla olisi tarpeeksi diskursiivisia keinoja keskustella 

maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuudesta niin, ettei siinä ilmenisi dilemmaattisuutta.  
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9. Pohdinta  
 
Tässä tutkielmassa olen eritellyt väkivallan tulkintarepertuaareja ja repertuaaritason 

positioita sosiaali- ja kriisityöntekijöiden puheesta. Löytämäni tulkintarepertuaarit ovat 

väkivalta kulttuurin tuotteena, väkivalta syrjäytymisenä, väkivalta traumaattisten 

kokemusten seurauksena, väkivalta suomalaisena ilmiönä sekä väkivalta rationaalisena 

hyväksikäyttönä. Repertuaarien lisäksi erittelin itseasemointeja, joihin sosiaali- ja 

kriisityöntekijät asemoivat itseään keskustelussa. Ne ovat psykologi, maailmanparantaja, 

maallikko ja rationaalinen analyytikko. Lopuksi nimesin vielä koko aineistoani kuvaavan 

ideologisen dilemman. Seuraavaksi pohdin tuloksien suhteutumista aikaisempaan 

tutkimukseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.  

 

9.1 Tulosten arviointia  
 

Suonisen (1997, s. 61) mukaan puhetavoilla voi olla ideologisia seurauksia. Esimerkiksi 

alistussuhteita tai syrjiviä rakenteita voidaan hyväksyä niiden kautta. Seuraavaksi pohdin 

aineistostani löytämieni merkitysten seurauksia. Sen jälkeen pohdin sitä, miten sosiaali- 

ja kriisityöntekijät käyttivät väkivallan tulkintarepertuaareja puheessaan ja miten se 

suhteutuu heidän identiteettityöhön haastattelutilanteessa.  

 

Väkivalta kulttuurin tuotteena -repertuaari löytyi helposti aineistosta, sillä siinä väkivalta 

määrittyi hyvin selkeästi kulttuurin merkitysten kautta. Kulttuuria korostava puhetapa on 

myös tuttu aikaisemmasta kirjallisuudesta; esimerkiksi Bredström (2003), De los Reyes 

ym. (2002), Keskinen (2011) sekä Lehtikangas ja Virkki (2014) ovat kirjoittaneet 

maahanmuuttajien kulttuurin ja väkivallan merkitysten yhteenkietoutumisesta. Lisäksi 

haastattelun virikemateriaali kutsuu puhujia määrittelemään maahanmuuttajamiehet 

homogeeniseksi ryhmäksi, jota maahanmuuttajien lähtömaan kulttuuria korostava 

puhetapa ylläpitää. Väkivalta lähtömaan kulttuurin tuotteena -repertuaari näyttäytyi 

aineistossa osittain ongelmallisena, sillä puhujat vaihtoivat siitä muihin repertuaareihin 

suhteellisen nopeasti. Repertuaarista siirryttiin muun muassa väkivalta syrjäytymisenä, 

väkivalta traumaattisten kokemusten seurauksena tai väkivalta suomalaisena ilmiönä -

repertuaareihin. Maahanmuuttajan lähtömaan kulttuuria korostavaa merkitystä myös 

kiellettiin haastatteluissa, mutta sen kierrättämistä esiintyi määrällisesti enemmän.  
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Kulttuuria korostavalla puheella on erilaisia sosiaalisia seurauksia. Esimerkiksi Keskisen 

(2011) mukaan kulttuurin korostaminen muuttuu rodullistamisen välineeksi, jolloin 

rasismi piiloutuu kulttuuristen merkitysten alle. Kulttuuri myös sivuaa muut väkivaltaan 

vaikuttavat tekijät, kuten poliittiset, taloudelliset tai sosiaaliset syyt. Ongelmallista 

kulttuuria korostavassa puheessa on myös se, että sen kautta ihmiset saatetaan niputtaa 

samanlaisiksi, jolloin yksilölliset erot jäävät piiloon. Tulkintani mukaan myös väkivalta 

lähtömaan kulttuurin tuotteena -repertuaarissa kulttuuri kietoutuu maahanmuuton ja 

rodullistamisen merkityksiin. Löytämässäni repertuaarissa ei myöskään huomioida muita 

väkivallan taustalla olevia kulttuurisia syitä, kuten uuden kotimaan (eli Suomen) 

väkivaltaista kulttuuria.  

 

Kulttuuria korostava puhe kytkeytyy aikaisemmassa tutkimuksessa (mm. de Los Reyes 

ym., 2002, Eriksson, 2006, Keskinen, 2011) vahvasti sukupuolistuneeseen väkivaltaan, 

mikä toistui myös käyttämässäni aineistossa. Kulttuurin merkitykset typistyivät 

aineistossani sukupuolten välisen tasa-arvon kysymyksiksi. Repertuaaria käyttäessään 

puhujat tekivät erotteluja “meidän” ja “muiden” välille. Suomalaisuus rakentui tasa-

arvoiseksi, kun taas maahanmuuttajien lähtökulttuurit patriarkaalisiksi. Kulttuurilla 

tarkoitettiin repertuaarissa maahanmuuttajien lähtömaan kulttuuria, ei esimerkiksi 

suomalaista kulttuuria. Lähtömaan kulttuurien kuvaaminen ensisijaisesti patriarkaalisiksi 

ja perinteisiksi saattoi viitata esimerkiksi Lähi-Idän kulttuureihin. Tätä haastateltavat 

eivät kuitenkaan sano suoraan, vaan sen voi tulkita rivien välistä. Kulttuuri rakentui 

nimeämässäni repertuaarissa kuitenkin sosiaalisen oppiminen tulokseksi, josta voi oppia 

eroon. Tämä tulkinta eroaa mielestäni esimerkiksi Keskisen (2011) kulttuuristavasta 

diskurssista, jossa kulttuuri kuvataan suhteellisen pysyväksi piirteeksi. Väkivalta 

lähtömaan kulttuurin tuotteen -repertuaarissa vastuu maahanmuuttajamiesten 

väkivaltaisuudesta asettuu siis sekä maahanmuuttajien itsensä, että suomalaisten 

instituutioiden tehtäväksi. Suomen täytyy tarjota maahanmuuttajille riittävästi tietoa 

lainsäädännöstä, arvoista ja normeista, jotta he osaisivat toimia halutulla tavalla. Siten 

väkivalta kulttuurin tuotteena -repertuaarissa vastuu kohdistuu nimenomaan väkivallan 

ehkäisytyöhön.  

 

Väkivalta syrjäytymisenä -tulkintarepertuaari erosi väkivalta lähtömaan kulttuurin 

tuotteena -repertuaarista siten, että siinä maahanmuuttajille asemoitiin vähemmän 

vastuuta ja toimijuutta. Väkivalta syrjäytymisenä -repertuaarissa maahanmuuttaja 
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rakentui tukea tarvitsevaksi henkilöksi, joka on vaarassa syrjäytyä ja siten turhautua (jopa 

radikalisoitua). Kantasuomalaiset ja Suomen valtio puolestaan asemoitiin velvollisiksi 

tarjoamaan tarvittava tuki ja palvelut, jotta maahanmuuttajat voivat integroitua 

yhteiskuntaan. Se ylläpitää “me-muut” asetelmaa ja hierarkioita, jossa suomalaisuus 

rakentuu tavoiteltavaksi ja yhteiskuntaan integroituminen välttämättömäksi. Ajatus siitä, 

että maahanmuuttaja radikalisoituu, ellei hän sopeudu uuteen kotimaahansa riittävällä 

tasolla, luo eriarvoisuuksia maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välille. Uuteen 

kotimaahan sopeutuminen rakentuu välttämättömäksi, joka muistuttaa 

akkulturaatioteorioista tuttua assimilaatiota, jossa vähemmistöryhmän oletetaan 

“sulautuvan” enemmistön arvoihin ja tapoihin (katso Berry, 2001).  

 

Maykel Verkuyten (2005) tutki alankomaalaisten puhetta maahanmuutosta ja 

kulttuurisesta monimuotoisuudesta, kuten assimilaatiosta. Hän eritteli kaksi 

maahanmuuton tulkintarepertuaaria, jossa maahanmuutto merkityksellityi 

“henkilökohtaisena valintana” tai “vaihtoehtojen puutteena”. Jälkimmäisessä 

repertuaarissa maahanmuutto rakentui vastentahtoiseksi maahanmuutoksi, kuten 

pakolaisuudeksi, ja siinä korostui enemmistön rooli maahanmuuttajien 

intergraatioprosessin tukijoina. (Mt.) Väkivalta syrjäytymisenä -repertuaari muistuttaa 

tätä puhetapaa, sillä molemmissa rakentuu samankaltainen riippuvuussuhde 

maahanmuuttajien ja enemmistöryhmän jäsenten välille.  

 

Väkivalta traumaattisen kokemusten seurauksena -repertuaari esiintyi väkivalta 

kulttuurin tuotteena - ja väkivalta syrjäytymisenä repertuaarien yhteydessä. Siinä 

maahanmuuttajan traumaattiset kokemukset määrittyivät väkivallan syyksi. 

Repertuaarissa väkivalta rakentuu sinänsä yksilöllisenä ongelmana, sillä se johtuu 

psykologisesta pahoinvoinnista, ei esimerkiksi myös rakenteellisista ongelmista, kuten 

väkivalta syrjäytymisenä -repertuaarissa. Väkivalta ei myöskään merkityksellistynyt 

sosiaalisen oppimisen tulokseksi, niin kuin väkivalta lähtömaan kulttuurin tuotteena -

repertuaarissa. Sen sijaan se rakentui psykologisen pahoinvoinnin purkautumisena.  

 

Virkin ja Lehtikankaan (2014) mukaan väkivallasta puhuttaessa yksilöllisyyttä korostava 

puhe vastuullistaa yksilöä ongelman ratkaisemiseen, sillä yhteiskunnallisten rakenteiden 

vaikutusta ei oteta huomioon. Oma tutkimukseni eroaa kuitenkin merkittävästi Virkin ja 

Lehtikankaan (2014) tutkimuksesta, joka keskittyi väkivallan uhrien parissa 
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työskentelevien tapaan jäsentää toimijuutta työssään. Traumaattisia kokemuksia 

korostavassa puhetavassa, kuten väkivalta traumaattisten kokemusten seurauksena -

repertuaarissa, maahanmuuttajuuden merkitykset typistyvät sotaa pakenevaksi 

pakolaiseksi. Tällöin maahanmuuttokeskustelu jää hyvin yksipuoliseksi, kun muut 

maahanmuuton syyt, kuten työperäinen tai ihmissuhteisiin liittyvä maahanmuutto, jäävät 

piiloon. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi maahanmuuttajille suunniteltujen palveluiden 

laatuun. Lisäksi uhriutumista korostava puhetapa voi vähentää maahanmuuttajien 

toimijuutta yhteiskunnassa.  

 

Väkivalta rationaalisena hyväksikäyttönä -repertuaari rakentui käyttämässäni ainestossa 

terrorismiksi, jonka haastateltavat merkityksellistivät muista väkivallan muodoista 

poikkeavaksi. Terrorismi on myös aikaisemmassa tutkimuksessa kuvattu vaikeasti 

hallittavana, tuhoisena ja kansainvälisenä (Archer & Malkki, 2013, s. 80). Väkivalta 

rationaalisena hyväksikäyttönä -repertuaarissa väkivalta yhdistetään etenkin terrorismiin, 

joka rakentuu monimutkaiseksi ja vaikeasti ymmärrettäväksi ilmiöksi, muista 

väkivallanmuodoista erillisiksi. Terrorismista puhuttaessa puhujat käyttivät erilaisia 

merkityksiä, ja viittasivatkin usein “pahuuteen”, mitä ei ilmennyt muista väkivallan 

muodoista keskustellessa. Tämän tutkielman rajauksesta johtuen en keskittynyt 

syvällisemmin terrorismin merkityksellistämiseen haastatteluissa. Aihe kaipaa kuitenkin 

lisää laadullista tutkimusta; olisikin mielenkiintoista tarkastella sitä, millaiseksi 

terrorismi rakentuu suhteessa muihin väkivallan muotoihin. 

  

Väkivalta suomalaisena ilmiönä -repertuaari on mielestäni mielenkiintoinen, sillä siinä 

väkivalta merkityksellistyi kantasuomalaisten tekemäksi väkivallaksi. Väkivalta 

kytkeytyi puheessa osaksi suomalaista kulttuuria, historiaa ja nykyisyyttä. Väkivalta 

suomalaisena ilmiönä eroaa muista aineistosta löytyvistä tulkintarepertuaareista, sillä sen 

merkitykset kytkeytyvät kantasuomalaisten tekemään väkivaltaan, kun taas muut 

erittelemäni repertuaarit ilmensivät maahanmuuttajamiesten tekemää väkivaltaa. 

Suomalaista väkivaltaa ei aineistossa juuri selitetty, vaan se otettiin ikään kuin annettuna. 

Sitä ei yhdistetty esimerkiksi suomalaiseen väkivaltakulttuuriin, väkivallan tekijöiden 

mielenterveyteen tai väkivaltaa suosiviin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Väkivaltaa ei 

juuri problematisoitu aineistoissa.  
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Väkivallan tekijyyden häivyttämisestä on kirjoitettu laajalti suomalaista väkivaltaa 

käsittelevässä kirjallisuudessa. Väkivalta on perinteisesti sosiaalihuollossa (kuten 

turvakodeissa) nähty koko perhettä koskevana ongelmana, johon käsite perheväkivalta 

viittaa. Siten esimerkiksi sukupuolistuneet valtarakenteet väkivallan takana häivyttyvät 

(Keskinen, 2005, s. 14; Nyqvist, 2001; Ronkainen, 2008). Väkivalta suomalaisena 

ilmiönä -repertuaari eroaa huomattavasti muista nimeämistäni väkivallan 

tulkintarepertuaareista, joissa väkivalta yhdistyi vahvemmin väkivallan tekijään, 

maahanmuuttajamieheen. Väkivalta suomalaisena ilmiönä -repertuaari muodostuukin 

erityisen mielenkiintoiseksi, kun sitä vertaa muihin aineistosta erittelemiini väkivallan 

merkityksiin. Se, että väkivallan tekijyys korostuu enemmän silloin, kun kyse on 

maahanmuuttajamiehen tekemästä väkivallasta, viittaa Tuija Virkin ym. 

tutkimushankkeen Yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien väkivaltaistavat tulkinnat 

keskeiseen kiinnostuksen kohteeseen: tietyt ihmisryhmät liitetään väkivallan tekijyyteen 

herkemmin kuin toiset (Väkivaltaistavat tulkinnat, haettu 06.03.2021).  

 

Aineistossa sukupuolistuneen väkivallan merkitykset nousevat keskiöön, kietoutuvathan 

haastattelun virikemateriaalin teemat tiukasti miehuuden ympärille. Kuten myös 

aineistosta käy ilmi, sekä kantasuomalaisten että maahanmuuttajien tekemästä 

väkivallasta puhutaan sukupuolen merkitysten kautta. Molemmissa tapauksissa naiset 

usein merkityksellistyvät uhreiksi ja miehet tekijöiksi. Kuitenkin 

maahanmuuttajamiesten väkivallasta puhuttaessa keskusteluun nousee myös käsitys 

sukupuolten välisestä tasa-arvosta, tarkemmin tasa-arvon puute. Sukupuolten välinen 

tasa-arvo ei kuitenkaan ollut merkittävä tekijä suomalaisesta väkivallasta puhuttaessa, 

vaan siinä naisiin kohdistettu väkivalta “ikään kuin vain on”, tilastollinen fakta, ei 

kulttuurinen ongelma tai traumojen menneisyydestä johtuvaa pahoinvoinnin 

purkautumista.  

 

Maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuutta merkityksellistetään eri tavoin verrattuna 

kantasuomalaisten tekemään väkivaltaan monista eri syistä. Yksinkertaisesti voi olla niin, 

että kyseiset sosiaalialan ammattilaiset kohtaavat työssään enemmän kantasuomalaisten 

tekemää väkivaltaa, jolloin se on tutumpaa heille, eikä sen taustoja tarvitse samalla tavalla 

pohtia. Toisaalta väkivallan merkitykset kietoutuvat vahvasti esimerkiksi sukupuolen ja 

rodullistamisen merkityksiin, jolloin maahanmuuttajamiehuus näyttäytyy 

alempiarvoisena verrattuna kantasuomalaisuuteen. Siten väkivaltaistavat tulkinnat 
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ylläpitävät sortavia rakenteita. Seuraavissa kappaleissa pohdin sitä, miten sosiaalityön 

ihanteet suhteutuvat erittelemiini väkivallan merkityksiin ja siihen, miten sosiaali- ja 

kriisityöntekijät rakentavat identiteettiään haastattelutilanteessa eli minkälaisia 

itsepositioita he asemoivat itselleen. Koska haastateltavat oli kutsuttu haastatteluun 

sosiaali- ja kriisityöntekijöinä, voidaan olettaa, että nämä roolit olivat aktiivisina 

haastattelutilanteessa (Potter & Hepburn, 2005). Siksi on mielekästä peilata haastattelusta 

erittelemiäni merkityksiä sosiaalialan ammattilaisten ohjeistuksiin ja arvoihin.  

 

Sosiaali- ja kriisityöntekijät selittävät haastattelutilanteissa väkivaltaan liittyviä ilmiöitä 

psykologin positiosta. Psykologin positiolla he rakentavat identiteettiään ihmistuntijana, 

joka pystyy asettumaan psykologisten ja sosiaalisten ilmiöiden ulkopuolelle 

tarkastelemaan niitä ikään kuin ulkopuolisena. Psykologin positiossa puhujat voivat 

asettua sekä väkivallan ilmiöiden että ennakkoluuloisuuden ja pelon tunteen ulkopuolelle. 

Positiossa väkivaltaa selitetään esimerkiksi väkivalta lähtömaan kulttuurin tuotteena- ja 

väkivalta syrjäytymisenä -repertuaarien avulla. Ennakkoluuloisuuden selittämisellä 

puhujat puolestaan rakensivat sosiaalityöntekijyyttään asettumalla sen ulkopuolelle. Siten 

ennakkoluuloisuus toimi identiteetin rakennuspalikkana haastattelutilanteessa. 

Psykologin positio näyttäytyi aineistossa ongelmallisena, sillä väkivallan syiden 

selittäminen tapahtui usein virikkeestä tarjoutuvien merkityssysteemien kautta, jotka 

rakentuivat ongelmallisiksi. Puhujat myös etäännyttivät itseään väkivaltailmiöistä. 

Toisaalta puhe ennakkoluuloisten ihmisten käyttäytymisen taustasta näyttäytyi 

vähemmän ongelmallisena.  

 

Ihmisasiantuntijan asemaan pyrkiminen on sosiaalityöntekijälle tulkintani mukaan 

suhteellisen suotuisaa. Sosiaalialan ammattilaisen tulee ymmärtää, mitkä kaikki tekijät 

vaikuttavat asiakkaan tilanteeseen. Näitä ovat Talentian eettisen ohjeiden mukaan 

esimerkiksi yksilölliset tekijät, perhe, ystäväpiiri, saatavilla olevat palvelut ja 

asuinympäristö (Hallikainen ym., 2017, s. 18). Psykologin positiossa puhujat pyrkivätkin 

huomioimaan useita käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä, mikä näyttäytyykin 

aineistossa runsaana merkityssysteemien ja positioiden vaihteluna. Kuitenkin psykologin 

positiossa puhujat myös tekivät eroa itsen ja esimerkiksi ennakkoluuloisten ihmisten 

välillä. Sosiaalityöntekijälle on tärkeää, että hän pyrkii kaikessa työssään estämään 

negatiivista syrjintää (Hallikainen, ym., 2017, s. 20). Voidaan ajatella, että myös tästä 

johtuen psykologin positio näyttäytyi aineistossa osittain ongelmallisena.  
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Maailmanparantajan position avulla puhujat rakensivat identiteettiään ihmisenä, jolla on 

intohimoa parantaa maahanmuuttajien tilannetta Suomessa. Positiossa korostui erityisesti 

itsereflektio ja auttamishalu. Positiossa puhujat välttelivät kierrättämästä haastattelun 

virikkeen tarjoamia merkityksiä maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuudesta. Sen sijaan 

puheessa korostui empatia syrjittyjä ihmisryhmiä kohtaan. Maailmanparantajan positio 

näyttäytyy suhteellisen suotuisana peilattuna sosiaalialan ihanteisiin, joissa korostuvat 

niin negatiivisen syrjinnän vastustamisen, että itserefletkion tärkeys sosiaalihuollon 

ammattilaisen työssä (Hallikainen, ym., 2017, s. 20; Raunio, 2009, s. 98). Nämä ovat 

erityisen tärkeitä alalla, jossa hankalatkin asiakassuhteet täytyy hoitaa ammattimaisesti 

(Raunio, 2009, s. 101). Sosiaaliala on yhteiskunnallinen ala, jolloin sosiaalityöntekijä 

kohtaa työssään ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä (mts. 197). 

Maailmanparantajan positiossa korostuukin yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jolloin 

sosiaalityön arvot näyttäytyvät sen kannalta edullisessa valossa.  

 

Maallikon positio erosi muista positioista, sillä sen kautta puhujat eivät rakentaneet 

sosiaalialan ammattilaisen identiteettiään. Positiossa korostuvat yksilön tunteet, kuten 

pelko, ja arkijärki. Se merkityksellistyi vastakohdaksi rationaalisuudelle ja järkevälle 

pohdinnalle, jotka ovat tärkeitä piirteitä muun muassa maailmanparantajan ja 

rationaalisen analyytikon positioissa. Kuten aikaisemmassa kirjallisuudessa (Billig ym., 

1988; Wetherell & Potter, 1992), rationaalisuus rakentui vastakohdaksi 

ennakkoluuloisuudelle ja rasismille. Myös käyttämässäni aineistossa järkiperäisyys 

merkityksellistyi tavoiteltavaksi, kun taas irrationaalisuus ja maallikon positio 

tyypillisesti tilaksi, jota tulisi ensisijaisesti välttää. Siten maallikon positio ei istu 

sosiaalihuollon ammattilaisen eettisiin ohjeisiin, joskin inhmillisyys ja yksilön tunteet, 

negatiivisetkin, ovat osa kaikkea työtä. Toisaalta ne kytkeytyvät vahvasti 

sosiaalityöntekijöiden arvomaailmaan, joka korostaa inhimillisyyttä ja humaaniutta 

(Raunio, 2009, s. 86). 

 

Maallikkona näyttäytyminen osoittautui haastavaksi haastattelutilanteissa yksittäisiä 

poikkeuksia lukuunottamatta. Haastateltavat viittasivatkin usein maallikon positioon 

puhuessaan “ennakkoluuloisista henkilöistä”, joihin he eivät asemoineet itseään. 

Ennakkoluuloisuuden syitä he puolestaan pohtivat ilman sen suurempia hankaluuksia; 

tämä pohdinta olikin yksi tapa vältellä ideologista dilemmaa maahanmuuttajamiesten 
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väkivaltaisuudesta puhumisen ja ennakkoluuloiselta vaikuttamisen välillä. Haastateltavat 

usein alkoivatkin keskustelemaan haastattelun virikkeestä metatasolla, eli 

kommentoimaan sitä puhetapaa, jota virike edustaa.  

 

Toisin kuin maallikon positio, rationaalinen analyytikko näyttäytyi hyvin järkiperäisenä. 

Siinä korostuivat analyyttisyys ja “objektiivisen” tiedon tärkeys. Analyyttisyys 

näyttäytyy suotuisassa valossa suhteessa Talentian (Hallikainen ym., 2017) eettisiin 

ohjeisiin, sillä laajemman kokonaisuuden hahmottaminen on keskeistä sosiaalihuollon 

ammattilaisen työssä, jossa kohdataan vaikeita yhteiskunnallisia ilmiöitä. Toisaalta 

työssä tehtävien päätösten ei tulisi perustua pelkkään tietoon, vaan myös eettiseen 

pohdintaan (Raunio, 2009, s. 83). Raunion (2009, s. 82) mukaan sosiaalityö on 

arvopohjaista työtä, ja arvojen asema onkin hyvin olennainen. Rationaalinen analyytikko 

asettui maallikon position vastakohdaksi, ja siitä käsin virikemateriaalin merkitysten 

kieltäminen osoittautui suhteellisen ongelmattomaksi. Tilastotietoihin vetoaminen 

rakentui suhteellisen uskottavaksi, eikä sen yhteydessä hyödynnetty samalla tavalla 

Suonisen (2016b) itsetodistelua, kuin esimerkiksi psykologin position yhteydessä.  

 

Kuten aikaisemmin jo pohdin, keskustelu maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuudesta 

osoittautui osittain dilemmaattiseksi. Kyseisissä keskustelutilanteissa haastateltavilla oli 

vain vähän sellaisia diskursiivisia keinoja käytettävissään, joiden avulla väkivallasta 

keskustelu olisi ollut ongelmatonta. Keskusteluissa ammattillinen identiteetti ja 

henkilökohtaiset tunteet risteävät. Puhujat huomioivat hyvin monenlaisia merkityksiä 

selittäessään väkivaltaa, ja pohtivat ennakkoluuloisen puhetavan syitä ja seurauksia myös 

yhteiskunnallisella tasolla. Heidän ei ole helppo tasapainotella kaikkien näiden 

merkitysten ristipaineessa. Vaikeus voi johtua esimerkiksi siitä, etteivät sosiaalityön 

ammatin arvot ja haastattelussa käytetystä virikemateriaalista tarjoutuvat väkivaltaistavat 

merkitykset eivät sovi kovin hyvin yhteen. Haastateltavat olivat siis vaikeassa tilanteessa, 

kun he keskustelivat sosiaali- ja kriisityön edustajina maahanmuuttajamiehiä koskevasta 

virikkeestä.  

 

Mielenkiintoista oli mielestäni kuitenkin se, miten kantasuomalaisten tekemä väkivalta 

rakentui puheessa erilaiseksi maahanmuuttajamiesten tekemästä väkivallasta. Tämä 

johtunee niin suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevista väkivaltadiskursseista, joissa 

väkivallan tekijyys ja sukupuolistuneisuus häivyttyvät, kuin siitä, että monikulttuurinen 
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väkivaltatyö on Suomessa vielä suhteellisen uutta, eikä siihen ole panostettu tarvittavalla 

tavalla (Anis, 2008, s. 102). Väkivaltatutkimus kaipaa siis lisäpanostusta, ja sosiaalialan 

ammattilaiset lisäkoulutusta siitä, miten erilaisista taustoista tulevien ihmisten 

väkivaltakokemuksista ja väkivallan tekijyydestä tulisi puhua. Seuraavaksi pohdin sitä, 

minne maisterintutkielmani sijoittuu väkivaltatutkimuksen kentällä.  

 

 
9.2 Tutkielman arviointia 
 

Maisterintutkielmani ja tekemäni löydökset osallistuvat konstruktionistiseen, erityisesti 

diskursiiviseen, väkivaltaa, maahanmuuttoa, ja sukupuolta käsittelevään akateemiseen 

keskusteluun. Aineistosta erittelemäni merkitykset, tulkintarepertuaarit ja 

subjektipositiot, toisaalta toistavat aikaisemmassa tutkimuksessa tehtyjä löytöjä, ja 

toisaalta tuovat keskusteluun uusia vivahteita. Sosiaali- ja kriisityöntekijöiden 

asemointia, varsinkin suhteessa maahanmuuttoon tai väkivallan merkityksiin, on tutkittu 

suhteellisen vähän. Erityisesti väkivallan ja maahanmuuton yhteenkietoutuneita 

merkityksiä on tutkittu lähinnä media-aineistoilla. Löytämissäni repertuaareissa ja 

positioissa oli paljon samankaltaisuuksia esimerkiksi Keskisen (2011) löytämän 

kulttuurisen puhetavan kanssa. Analyysistani kuitenkin paljastui lukuisia muita 

puhetapoja ja merkityksiä, joita en ollut suoraviivaisesti aikaisemmasta 

sosiaalityöntekijöitä koskevasta tutkimuksesta löytänyt, kuten traumaattisten kokemusten 

merkityksen maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuuteen. 

 

Tutkielmani täydentää suomalaista kriittisen diskursiivisen psykologian tutkimusta siten, 

että lähestymistavalla tarkasteltiin sosiaalityöntekijöiden puhetta ajankohtaisesta, 

yhteiskunnallisesta ja ristiriitaisuuksia herättävästä aiheesta. Valitsin kriittisen 

diskursiivisen psykologian teoreettiseksi viitekehyksekseni, sillä siinä yhdistyvät sekä 

mikrotason vuorovaikutuksen huomioiminen että laajojen, yhteiskunnallisten diskurssien 

kanssa keskusteleminen. Mielestäni viitekehys toimi työssäni hyvin, sillä aineistossani 

ilmeni paljon merkityksestä toiseen vaihtelua, johon mikrotason analyysi sopi 

erinomaisesti. Toisaalta muun muassa virikemateriaalista tarjoutuvat merkitykset ja 

haastattelutilanteissa käytävä keskustelu heijastivat yhteiskunnallisia diskursseja 

esimerkiksi maahanmuutosta, rasismista ja ennakkoluuloisuudesta, jolloin myös 

makrotason tarkastelu oli mielekästä. Viitekehys tarjosi myös mahdollisuuden peilata 
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sosiaalialan ammattilaisten ihanteita analyysini tuloksiin, mitä teinkin pohdinnan 

alkupuolella.  

 

Käyttämässäni aineistossa puhujat kommentoivat maahanmuuttajamiesten 

väkivaltaisuutta koskevaa virikemateriaalia. Niskan, Olakiven ja Vesalan (2018) mukaan 

virikemuotoinen haastattelu sopii hyvin kriittisen diskursiivisen psykologian 

lähtökohdista tehtyyn tutkimukseen. On kuitenkin tärkeää huomioida, että virike tarjoaa 

“valmiiksi” merkityksiä puhujille. Niskan ym. (2018) mukaan on itsessään arvokasta 

tutkia sitä, millaista kommentointia puhujat tekevät virikemateriaalista. Olenkin pyrkinyt 

erittelemään analyysissani sekä sitä, millaisia merkityksiä puheessa muodostuu kun 

haastateltavat kommentoivat virikettä, että sitä, mitä he näillä merkityksillä tekevät eli 

minkälaisia toimintaorientaatioita puheella on. Niitä ovat muun muassa virikkeen 

merkitysten kierrättäminen, kieltäminen tai itsen etäännyttäminen virikemateriaalin 

merkityksistä ja samalla ammatillisen identiteetin rakentaminen. Virikemateriaali sopii 

tutkimukseeni hyvin, sillä analyysini keskittyy siihen, millaista neuvottelua puhujat 

tekevät sen tarjoamissa merkityksissä. Analyysin kohteena olivat siis virikemateriaali 

itsessään, puheesta eritellyt merkitykset (tulkintarepertuaarit), niissä tarjoutuvat 

repertuaaritason positiot, puhujien itsepositiointi ja sen avulla tehty identiteettineuvottelu 

sekä tämän kaiken ristiriitaisuuksia kuvaavat ideologiset dilemmat.  

 

Niin kuin muussakin konstruktionistisista lähtökohdista tehtyä tutkimusta, myös tätä 

työtä voi kritisoida siitä, etteivät sen tulokset ole yleistettävissä käyttämäni aineiston 

ulkopuolelle. Yleistettävyyden voi väittää olevan entistä mahdottomampaa, kun puhujat 

kommentoivat virikemateriaalia, joka tarjoaa hyvin vahvoja merkityksiä 

maahanmuuttajamiesten väkivaltaisuudesta. Voidaan väittää, ettei tälläinen tilanne voi 

toistua tutkimuksen ulkopuolisessa maailmassa, ja vaikka se voisikin, ei tutkimukseni 

tulokset ennustaisi puhetapoja muissa tilanteissa. Kyse on kuitenkin mahdollisuudesta; 

on mahdollista, että tunnistamiani puhetapoja esiintyy myös muissa konteksteissa. (Niska 

ym., 2018.) Tutkimukseni tavoitteena ei olekaan yleistää tuloksia, vaan kyseisen 

aineiston analyysi on itsessään mielenkiintoista ja arvokasta. Lisäksi aikaisempi 

tutkimuskirjallisuus viittaa siihen, että samankaltaisia merkityksiä on löydetty myös 

muissa tilanteissa, erilaisin tutkimuskysymyksin, aineistoin ja teoreettisin viitekehyksin.  
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Olen myös pohtinut, miten se, etten itse kerännyt käyttämääni aineistoa, vaikutti 

analyysiini. En tiedä itse aineistoni haastateltavista sen enempää kuin mitä tässä 

tutkielmassa esitän. Siten en ole voinut ottaa analyysissani huomioon esimerkiksi 

yksilötasolla haastateltavan sukupuolta, ikää tai organisaatiota, jossa he työskentelevät. 

Tämä voi olla sekä hyvä että huono asia; toisaalta en ylläpidä (tältä osin) stereotypioita 

ylläpitäviä kategorioita. Toisaalta en voi esimerkiksi pohdintaosuudessa reflektioida sitä, 

näyttäytyykö sosiaalityöntejyys haastattelutilanteessa erilaiselta esimerkiksi 

työorganisaation painotuksista riippuen tai sitä, millaisena sukupuolistunut väkivalta 

näyttäytyy eri sukupuoliin identifioituville. Diskursiivinen tutkimus ei kuitenkaan pyri 

selittämään puheessa rakentuvia merkityksiä puhujien ominaisuuksilla (Suoninen, 

2016a), vaan esimerkiksi kulttuuristen puhetapojen avulla, joten yksityiskohtaiset tiedot 

eivät ole välttämättömiä.  

 

Mielestäni tärkeintä on se, että näin herkkäluontoisessa tutkimuksessa haastateltavien 

anonyymiys säilytetään kaikin mahdollisin keinoin. Tutkimukseni voidaankin 

kyseenalaistaa myös siinä, suojeleeko se riittävästi haastateltavia. Vaikka anonyymiys 

olisi taattu, voi tutkimukseen osallistunut pahoittaa mielensä tätä tutkimusta lukiessaan. 

Koska tutkimus on tehty suomeksi, voi haastateltava tunnistaa itsensä helpommin kuin 

esimerkiksi englanniksi kirjoitetusta työstä. Aiheen käsittely suomen kielellä 

mahdollistaa kuitenkin sen, että aineistosta välittyvät ne kulttuuriset ja kielelliset 

vivahteet, jotka häivyttyisivät pois käännösprosessissa. Kuten Niska ym. (2018) 

kirjoittavat, voi olla, että haastateltava ei ole haastatteluun suostuessaan täysin 

ymmärtänyt konstruktionistisen diskursiivisen tutkimuksen tarkoitusperiä, jolloin 

analyysin hienosyinen luonne voi tulla yllätyksenä. Myös tämä voi lisätä riskiä siitä, että 

haastateltava loukkaantuu. Aineistoni on kuitenkin osa Tuija Virkin johtamaa 

tutkimushanketta, jonka suunnitelmassa on korostettu sitä, että tutkittavat ovat olleet 

tietoisia tutkimuksen yleisluonteesta ja suostuneet siihen, että aineisto annetaan 

anonymisoituna opiskelijoiden käytettäväksi.  

 

Maahanmuuttajuudesta rakentuu tässä työssä yksioikoinen kuva. Haastatteluissa 

maahanmuuttajuus, pakolaisuus ja turvapaikanhakijuus kietoutuvat yhteen, mikä 

johtunee osittain haastatelun virikemateriaalista ja osin yleisestä yhteiskunnallisesta 

diskurssista, jossa nämä merkitykset sekoittuvat (Lundström, 2017). 

Maisterintutkielmani voidaan sanoa ylläpitävän näitä maahanmuuttoa vääristäviä 
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merkityksiä. Mielleyhtymät, joita maahanmuuttoon liitetään, kertovat rodullistamisen ja 

maahanmuuton merkitysten yhteenkytkeytymisestä (mt). Siinä missä ei-valkoiseksi 

rodullistettujen henkilöiden muuttaminen maasta toiseen merkityksellistyy 

maahanmuutoksi (tai pakolaisuudeksi), valkoisten henkilöiden maahanmuuttoon 

saatetaan liittää käsitteitä turisti, vierailija, kehitys tai työntekijä (Erel, Murji & Nahaboo, 

2016).  

 

Tätä työtä voi kritisoida siis myös siitä, että se esittelee pelkistäviä näkemyksiä 

maahanmuutosta ja maahanmuuttajamiehistä ja voi siten ylläpitää syrjiviä rakenteita. 

Tarkoituksenani oli kuitenkin tarkastella sosiaali- ja kriisityöntekijöiden puhetta 

maahanmuuttajamiehistä ja nostaa esille mahdollisia ongelmallisuuksia. Kuten 

löydöksistäni käy ilmi, toisenlaisille diskursiivisille keinoille puhua maahanmuuttoon 

liittyvistä ilmiöistä on tarvetta. Tarvitaankin paljon työtä sen eteen, että maahanmuuton 

käsite voisi tarkoittaa jokaiselle laajasti ja neutraalisti erilaisia maasta toiseen siirtymisen 

tapoja ja syitä, kuten työperäisyyttä tai ihmissuhteiden perässä tapahtuvaa muuttoa ilman, 

että se kietoutuisi syrjivästi rodullistamisen, sukupuolen ja väkivallan merkityksiin.  

 

Tutkijan tulisi pystyä reflektoimaan omaa asemaansa tutkijana (Potter & Wetherell, 1987, 

s. 182). On hyvä muistaa, että tekemäni analyysi on yhdenlainen versio todellisuudesta, 

joihin esimerkiksi poliittiset mielipiteeni, asenteeni tai analyysitilanne vaikuttavat. Se, 

että olen itse kantasuomalainen, valkoinen nuori nainen, asettaa minut tarkastelemaan 

aineistoa tietynlaisesta positiosta käsin. Minulla ei ole henkilökohtaisella tasolla käsitystä 

siitä, minkälaista on sosiaalityöntekijyys, maahanmuuttajuus, miehuus, tai ei-valkoisena 

rodullistettuna oleminen. Siten katson aineistoa erilaisesta näkökulmasta kuin joku 

toinen.  

 
9.3 Lopuksi  
 
Tutkimukseni ottaa osaa keskusteluun väkivaltaistavista merkityksistä yhteiskunnassa. 

Työni tavoitteena oli selvittää, miten haastateltavat kommentoivat 

maahanmuuttajamiehiä koskevaa virikemateriaalia. Virike sisälsi merkityksiä, joissa ei-

valkoisiksi rodullistetut miehet kuvataan vaarallisena uhkana. Tällöin 

maahanmuuttajuuden, rodullistamisen ja miehuuden merkitykset kietoutuvat yhteen 

tavalla, jolla luodaan vastakkainasetteluja kantasuomalaisten ja maahanmuuttajamiesten 

välille.  
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Käyttämässäni aineistossa väkivallasta puhuminen näyttäytyy dilemmaattisena. Miten 

maahanmuuton ja väkivallan yhteyksistä voitaisiin siis keskustella? Suvi Keskinen 

(2011) ehdottaa yhdeksi ratkaisuksi katsoa jokaista väkivallantekoa yksittäistapauksena. 

Tekoja tulisi tarkastella väkivallan historian, ei ensisijaisesti henkilöiden etnisyyden tai 

kulttuurin kautta. Maahanmuuttajat tulisi ymmärtää hyvin heterogeenisenä ryhmänä, 

jolloin myös se, miten väkivalta koskettaa ihmistä, on jokaiselle erilaista; väkivallan 

tekijyys ja väkivallan kokijuus näyttäytyvät jokaiselle eri tavoin. Niihin voi kuitenkin 

vaikuttaa esimerkiksi henkilön sosiaalinen tausta, mikä tulisi huomioida väkivaltatyössä. 

(Mt.) 

 

Toisaalta väkivalta tulisi ymmärtää intersektionaalisesta näkökulmasta, jossa kulttuuri, 

rodullistaminen, sukupuoli ja muut kategoriat risteävät. Näissä merkityksissä myös valta-

asetelmat ovat keskeisessä asemassa. Esimerkiksi kulttuuri voi vaikuttaa väkivallan 

tekijyyteen tai kokemiseen hyvin eri tavoin, ja tämä moninaisuus tulisi ymmärtää. Lisäksi 

kulttuuri vaikuttaa erityisesti siihen, miten väkivalta yhdistetään tiettyihin henkilöihin tai 

ihmisryhmiin. Väkivalta tulisi nähdä ensisijaisesti ilmiönä, johon vaikuttaa vahvasti 

historiallinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja poliittinen konteksti. (Keskinen, 2014.) 

 

Aineistossa kantasuomalaisten tekemä väkivalta merkityksellityi erilaiseksi verrattuna 

väkivaltaan, jonka tekijänä on maahanmuuttajamies. Kantasuomalaisten tekemä 

väkivalta tulisi yhtä lailla ymmärtää kulttuurisessa, historiallisessa ja poliittisessa 

kontektissaan. Aineistossani suomalaista väkivaltaa selitettiin hyvin vähän, ja se otettiin 

ikään kuin itsestäänselvyytenä. Suomalainen kulttuuri tulisi myös käsittää kulttuurina, 

joka ylläpitää väkivaltaisuuteen kannustavia arvoja ja asenteita. Olisi tärkeää, että 

yhteiskunnassa aktiivisesti pohdittaisiin sitä, miksi ylipäätään tehdään väkivaltarikoksia.  

 

Lisäksi on tärkeää antaa ääni vähemmistöryhmien edustajille. Olisikin tärkeää, että 

väkivaltaisuudesta keskustellessa kuunneltaisiin niitä, joihin väkivalta yhdistetään, tässä 

tapauksessa maahanmuuttajataustaisiksi miehiksi identifioituvia henkilöitä. Jatkossa olisi 

tärkeää tarkastella sitä, millaiseksi väkivalta määrittyy maahanmuuttajamiesten puheessa. 

Kirsi Juhilan (2006, s. 235) mukaan onkin tärkeää pohtia sitä, ketkä saavat osallistua 

sosiaalisten ongelmien määrittelyyn. Väkivaltaa ja maahanmuuttoa koskevien 

keskusteluiden dilemmaattisuus kertoo siitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan 

moniäänisempää ja nykyistä syvällisempää pohdintaa väkivallan syistä ja sen ehkäisystä. 
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Liitteet  
 
 
1. Ryhmähaastattelurunko 
 
 
Ennen haastateltavien saapumista asetetaan video- ja ääninauhurit sopiville paikoille. 

Testataan nauhureiden toiminta. Sijoitetaan haastattelutilan pöydälle A4-paperille 

vaakatasoon isolla ja lihavoidulla fontilla tulostetut väitelappuset. 

Asetutaan paikoilleen. Toivotetaan kaikki tervetulleiksi haastatteluun ja kerrataan 

lyhyesti lauseella tai parilla haastatteluiden tarkoitus. 

- väkivaltailmiötä koskevia nykykeskusteluja tarkasteleva tutkimus (Yhteiskunnallisten 

eriarvoisuuksien väkivaltaistavat tulkinnat, Jyväskylän yliopisto). 

- tarkastellaan erilaisten ihmisryhmien väkivaltaisuutta koskevia tulkintoja ja niiden 

kiertokulkua kansalaiskeskusteluista väkivaltailmiön kanssa työskentelevien 

kriisityöntekijöiden keskuuteen. 

- tietoja käsitellään luottamuksellisesti: tutkimukselliset tarkoitukset, ei 

tunnistettavuutta, aineiston turvallinen säilytys, anonymisoitu Yhteiskunnalliseen 

tietoarkistoon. 

- Tarkoitus ei ole ruotia teidän henkilökohtaisia kokemuksianne vaan pysytellä yleisellä 

tasolla. Ettehän silti kerro haastattelujen sisältöä eikä muiden osallistujien 

henkilöllisyyttä ulkopuolisille! 

Kerätään allekirjoitetut suostumuslomakkeet tai pyydetään allekirjoitukset lomakkeisiin 

paikan päällä. Varmistetaan, että allekirjoitetut lomakkeet on saatu kaikilta 

ryhmähaastatteluun osallistuvilta. (Nimet nimilapuille, jos niin halutaan.) 

 

*Aloitetaan nauhoitus: video- ja ääninauhurit käyntiin * 

1. Esittäytyminen (5 min) 

Pyydetään haasteltavia kertomaan nimensä, ikänsä ja lyhyen kuvauksen työtehtävistä ja 

-kokemuksesta kyseisessä organisaatiossa. Myös haastattelun vetäjät kertovat nimensä 

ja organisaationsa, jotta saadaan myös heiltä kasvot ja äänet tallenteisiin. Tämä 

taustatietojen kartoittamiseksi. 

 

2. Väitteiden valinta (5 min) 

Haastattelutilan pöydälle on sijoitettu 7 kappaletta paperilappuja (yksi enemmän kuin 

on haastateltavia isoimmassa kuuden hengen ryhmässä), joista kussakin on yhden 
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ihmisryhmän väkivaltaisuutta koskeva väite. Ihmisryhmät ovat: 1) suomalaisnaiset, 2) 

maahanmuuttajamiehet, 3) romanit, 4) homoseksuaalit, 5) mielenterveys- ja 

päihdeongelmaiset, 6) rikostaustaiset sekä 7) ”valkoroskaväki”. Ihmisryhmiä koskevat 

väitteet ovat seuraavia: 

”Suomalaisnaiset ja -miehet ovat yhtä väkivaltaisia parisuhteissa, ja naisten tekemä 

väkivalta on yhtä vakavaa tai joskus vakavampaa kuin miesten tekemä. Ärsyttävää, että 

kaikkialla pauhataan vain naisiin kohdistuvasta väkivallasta eikä välitetä miesuhreista.” 

”Maahanmuuttajamiehet ovat kantasuomalaisia todennäköisempiä raiskaajia, tappajia ja 

terroristeja. On surullista, miten Suomi oli ennen turvallinen maa, mutta pakolaistulvan 

jälkeen moni pelkää liikkua julkisilla paikoilla tai päästää lapsiaan kulkemaan 

itsekseen.” 

”Romanit ovat valtaväestöä väkivaltaisempia: on tappoja, puukotuksia, väkivaltaisia 

ryöstöjä, keskinäisiä konflikteja, verikostoa ja vapaudenriistoa. Turhauttavaa, miten 

täällä edelleen suvaitaan tähän vähemmistökulttuuriin sisältyvää väkivaltaa.” 

”Pedofilia ja (poika)lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on yleisempää homojen kuin 

heteroiden keskuudessa. Raivostuttavaa, että tästäkään törkeästä ongelmakohdasta ei 

saisi puhua julkisesti koska seksuaalivähemmistöistä pitää luoda puhtoista kiiltokuvaa.” 

”Mielenterveys- ja päihdeongelmaiset ovat arvaamattomia ja vaarallisia ympäristölleen 

sekä viattomille sivullisille. On pelottavaa, miten näiden juoppojen, narkkareiden ja 

sekopäiden sallitaan liikkua vapaasti ihmisten ilmoilla ja terrorisoida ympäristöään 

mielin määrin.” 

”Toistuvasti tuomitut väkivaltarikolliset muodostavat riskin, koska he syyllistyvät 

väkivaltaan heti vankilasta vapauduttuaan. On törkeää, miten meillä kieltäydytään 

näkemästä näitä toivottomina tapauksina, jotka täytyisi eristää loppuelämäkseen muiden 

ihmisten turvaamiseksi.” 

”Suomalaisten keskuudesta löytyy valkoroskaksi luonnehdittava sivistymätön 

kansanosa, joka ei kykene hallitsemaan aggressioitaan. Inhottavaa, miten näiden 

’elämänkoululaisten’ muukalais-, nais- ja homovihamielisyys purkautuu kaikkeen 

erilaisuuteen kohdistuvana väki- ja ilkivaltana.” 

Ryhmähaastatteluun osallistujia pyydetään tutustumaan väitteisiin sekä valitsemaan 

yksi väite tarkempaan pohdintaan. Osallistujille esitetään toive siitä, väitteitä valittaisiin 

hiljaisuuden vallitessa eikä väitteistä käytäisi keskustelua valintavaiheessa. Kerää loput 

väitteet pois. 
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3. Väitteiden yksilökohtainen pohdinta (5 min/haastateltava) 

Kerrotaan osallistujille, että kaikille varataan aikaa viisi minuuttia väitteen herättämien 

ajatusten ja tunteiden kertomiseen ilman, että toiset saavat keskeyttää tai esittää omia 

kommenttejaan. 

Haastattelun vetäjät jakavat puheenvuorot (jos haastateltavien kesken hierarkiaeroja, 

aloitetaan hierarkian alapäästä) kysymällä jotain tämäntapaista: ”Mitä ajatuksia ja 

tunteita valitsemasi väite herätti?” Haastattelijat näyttävät aina puheena olevaa 

väitelappusta. 

Jos tarpeen, voidaan väitteen valinnutta rohkaista reflektoimaan väitettä (esim. ”Mitä 

sinulla tuli ensimmäisenä mieleen, kun luit tämän väitteen”, ”Osaatko sanoa, miksi 

valitsit tämän väitteen?”) Haastattelijat tekevät muistiinpanoja niistä kohdista, joista on 

hyvä kysyä lisää joko väitteen reflektoijalta tai muilta ryhmäläisiltä. 

 

4. Väitteiden yksilökohtaista pohdintaa seuraava yhteinen keskustelu (10 min/väite) 

Väitteen valinneiden kustakin väitteestä käydään vapaamuotoisempaa yhteistä 

keskustelua heti väitteen valitsijan oman puheenvuoron jälkeen. Haastattelijat avaavat 

keskustelun esimerkiksi kysymällä: ”Mitä ajatuksia ja tunteita tämä väite herättää teissä 

muissa?” (Mieluummin pyydetään reflektoimaan itse väitettä, ei niinkään väitteen 

valinneen omassa puheenvuorossaan tuomia ajatuksia ja tunteita.) Jatkokysymyksissä 

nivotaan pohdiskelua nimenomaan oman työn kontekstiin: ”Mitä teillä tulee mieleen 

tästä asiasta/väitteestä nimenomaan teidän täällä tekemän työn tai täällä kertyneiden 

kokemusten kautta?” 

 

5. Valitsematta jääneitä väitteitä koskeva yhteinen keskustelu (5 min) 

Keskustellaan valitsematta jääneistä väitteistä sekä niiden herättämistä ajatuksista ja 

tunteista. Haastattelijat näyttävät valitsematta jääneitä lappusia sekä kysyvät niiden 

herättämiä ajatuksia sekä pyytävät pohtimaan syitä siihen, miksi näitä väitteitä ei 

poimittu (eivätkö ne herättäneet mitään ajatuksia tai tunteita vai tuntuivatko ne 

päinvastoin liian tulenaroilta tai muutoin vaikeilta ja monimutkaisilta aiheilta). 

 

6. Loppukeskustelu (10 min) 

Vapaamuotoisempaa keskustelua väitteiden herättämistä ajatuksista sekä yleisemmin 

erilaisiin ihmisryhmiin liitetyn väkivallan tulkinnoista. Orientoivia kysymyksiä voivat 

olla esimerkiksi: 
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”Tuleeko teillä mieleen vielä jotain ajatuksia näistä keskustelluista teemoista? 

Millaisiin väkivaltaa ja erityisesti sen uhkaa koskeviin keskusteluihin olette itse 

törmänneet elämän eri osa-alueilla (erilaiset mediat – mukaan lukien some sekä 

kahvipöytäkeskustelut niin töissä kuin yksityiselämässäkin)? Mitkä väkivaltaan liitetyt 

aiheet tai väkivaltatapaukset tuntuvat herättävän erityistä mielenkiintoa ja erityisen 

voimakkaita tunnereaktioita? Mistä kiistellään eniten? Mitä se kertoo mielestänne tästä 

ajasta, jota elämme tai nimenomaan suomalaisesta yhteiskunnasta? Millaisia seurauksia 

väkivaltaa ja sen uhkaa koskevilla keskusteluilla voisi olla? 

Millaisia seurauksia tiettyihin ihmisryhmiin kohdistuvilla ennakkoluuloilla voisi olla 

omassa työssänne ja niissä tilanteissa, joissa kohdataan kyseisiin ihmisryhmiin kuuluvia 

asiakkaita? Millä tavoin näitä ennakkoluuloja voisi purkaa? Mitä toivoisitte omalta 

organisaatiolta tämän suhteen? 

 

*Nauhoitus päättyy ja tämä kerrotaan haastateltaville selkeästi sekä sanotaan, että 

seuraavaksi käytävää jälkipuintiosuutta ei käytetä tutkimusaineistona* 

 

7. Jälkipuintityyppinen keskustelu (10 min) 

Haastattelijat kertovat lyhyesti aiempaan tutkimukseen perustuvaa tietoa haastatteluissa 

käsiteltyihin ihmisryhmiin kohdistuvista kulttuurisista ennakkoluuloista sekä niiden 

heijastumisesta kyseisiin ihmisryhmiin kohdistuvana epäeettisenä ja syrjivänä 

kohteluna. Tämän kautta pyritään herättämään kunkin osallistujan omia tulkintoja 

koskevaa itsereflektiivistä pohdintaa sekä yleisempää keskustelua tulkintoihin liittyvistä 

käytännön implikaatioista oman työn kannalta. 

- ennakkoluulojen vahvistamisen välttäminen 

- sensitiivisemmät omat kokemukset ilman nauhuria 

- miten haastattelu koettiin, hyödyttikö 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  


