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1. Johdanto  
Perussuomalaista puoluetta on jo pitkään leimannut voimakas maahanmuuttovastaisuus ja 

erityisesti kritiikki islaminuskoa sekä muslimimaista tulevia maahanmuuttajia kohtaan. 

Vuoden 2011 arabikevät, sitä seuranneet levottomuudet ja pitkään jatkunut Syyrian 

sisällissota sekä vuosien 2014-2015 pakolaiskriisi ovat omalta osaltaan vaikuttaneet sekä 

puolueen että äänestäjien näkemyksiin maahanmuutosta ja islamista. Myös Euroopassa 

tapahtuneet jihadistiset iskut sekä terrorijärjestö Isisin toiminta ovat lisänneet 

turvapaikanhakijoihin ja maahanmuuttajiin liittyvää keskustelua, ja aiheista on uutisoitu 

tiuhaan.  

Uskonnon kuvaaminen sekulaarissa mediassa on aina haastavaa, ja useasti kuvaukset 

jäävät hyvin pintapuolisiksi.1 Valtamedioiden uutisointi edellä mainituista aiheista on ollut 

pitkälti neutraalia, ja hyvää journalistista tapaa noudattaen ne ovat pyrkineet antamaan 

aiheista puolueettoman kuvan. Tästä pyrkimyksestä huolimatta ne eivät ole yrityksessään 

täysin onnistuneet. Perussuomalaisten Suomen Uutiset -verkkojulkaisussa aiheita on kuitenkin 

tarkasteltu paitsi huomattavasti laajemmin, myös kovemmin sanankääntein. Jihadismi, terrori-

iskut ja islam nousevat sivustolla otsikoihin lähes päivittäin. Usein uutiset sisältävät myös 

kirjoittajien itsensä tai puolueen näkökantoja siihen, mitä kyseisille asioille tulisi tehdä. Koska 

Suomen Uutiset ei ole Julkisen sanan neuvoston jäsen, se ei myöskään ole sitoutunut 

journalistin ohjeisiin.2 Journalistin ohjeisiin sitoutumattomuus ja toisaalta vahva sitoutuminen 

perussuomalaisen puolueen arvoihin ja asenteisiin vaikuttaa merkittävästi sivuston 

uutisjulkaisujen sisältöihin.  

Tässä tutkimuksessa tarkastelen perussuomalaisten äänenkannattajana toimivan Suomen 

Uutisten jihadia ja islamilaista terroria käsittelevää uutisointia vuosina 2019 ja 2020. 

Tutkimuksen kohteena ovat jihadiin ja terrorismiin liittyvässä uutisoinnissa käytetyt 

diskurssit, populistinen retoriikka sekä näiden tarkoitusperät. Lähestyn aihetta 

diskurssianalyysin sekä laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tarkoituksena on kartoittaa 

Suomen Uutisten uutisoinnissa esiintyviä jihadiin, terrorismiin ja islamiin liittyviä diskursseja 

ja suhteuttaa niitä poliittiseen keskusteluun sekä perussuomalaisen puolueen tavoitteisiin ja 

populistiseen ideologiaan.   

 
1 Poole 2002, 51-52 
2 Suomen Uutiset 13.11.2013 https://www.suomenuutiset.fi/miksei-suomen-uutiset-kuulu-jsnaan/ 
viitattu 8.12.2020 

https://www.suomenuutiset.fi/miksei-suomen-uutiset-kuulu-jsnaan/
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1.1 Tutkimuksen konteksti  

1.1.1 Perussuomalaiset puolueena  

Perussuomalaisen puolueen juuret ovat 1950-luvun lopulla syntyneessä Suomen 

Pientalonpoikien Puolueessa (SPP), josta myöhemmin muodostui Suomen Maaseudun Puolue 

(SMP). SMP:n toiminnan voidaan katsoa loppuneen keväällä 1995 ja samoihin aikoihin 

perustettiin perussuomalaiset.3 Hiljaisen alun jälkeen vuoden 2011 eduskuntavaaleissa puolue 

nousi kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi ja on siitä lähtien pitänyt tasaisesti suosionsa. 

Syksyllä 2020 puolueen kannatus on entisestään voimistunut, ja joulukuussa se nousi Ylen 

teettämän kannatusmittauksen mukaan Suomen suosituimmaksi puolueeksi.4 Puolueen 

kannatuksen nopeaa kasvua kuvaa se, että vuonna 2004 puolueen jäsenmäärän ollessa vain 

2700, oli se vuoteen 2016 mennessä noussut jo 9500 jäseneen.5  

Vuoden 2017 puoluekokouksen käänteet johtivat puolueen linjaa kohti entistä 

maahanmuuttokriittisempiä asenteita, kun Jussi Halla-aho valittiin puolueen puheenjohtajaksi 

ja Laura Huhtasaari sekä Teuvo Hakkarainen varapuheenjohtajiksi. Tämä puolueen 

maahanmuuttovastaisen siiven vallankaappaus johti lopulta sekä hallituskriisiin että 

perussuomalaisen puolueen jakautumiseen. Hallituspuolueista keskusta ja kokoomus eivät 

voineet hyväksyä Halla-ahon tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, minkä seurauksena 

perussuomalaisista Timo Soinin ja Sampo Terhon johdolla irtautunut Sininen tulevaisuus -

puolue jatkoi lopulta Sipilän hallituksessa.6 

Erilaiset maahanmuuttoon liittyvät teemat ja kysymykset ovat jatkuvasti esillä 

perussuomalaisten politiikassa ja retoriikassa. Puolueen menestyksen kannalta merkittäviksi 

muodostuneissa vuoden 2011 eduskuntavaaleissa juuri maahanmuuttokysymykset ja niiden 

vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin olivat perussuomalaisten keskeisimpiä 

kampanjateemoja. Yleisellä tasolla tarkasteltuna perussuomalaisten kannattajat ovat kaikista 

kielteisimpiä maahanmuuttoa kohtaan.7 Tästä kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n 

vuonna 2011 teettämän asennetutkimuksen aineisto. Tutkimuksen mukaan perussuomalaisten 

kannattajat muun muassa totesivat, että suomalaisten varauksellinen suhtautuminen 

ulkomaalaisia kohtaan on pikemminkin viisasta varovaisuutta kuin tietämättömyyttä tai 

 
3 Wiberg 2011, 20-21  
4 Yle.fi – Ylen kannatusmittaus, viitattu 9.12.2020 
5 Palonen & Saresma 2017, 19  
6 Palonen & Saresma 2017, 20  
7 Suhonen 2011, 71  
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rasismia. Perussuomalaisten kannattajat pitivät myös tärkeänä suomalaisen kulttuurin 

omaleimaisuuden varjelemista lisääntyvää kansainvälisyyttä vastaan.8 

Maahanmuuttokriittisyyden lisäksi perussuomalaiset on usein yhdistetty myös 

suoranaiseen rasismiin. Tähän liittyvät muun muassa puolueen kytkökset Suomen Sisuun 

henkilöjäsentensä kautta. Vaikka Suomen Sisu on nimellisesti puoluepoliittisesti sitoutumaton 

yhdistys, on sillä todellisuudessa vahvoja kytköksiä perussuomalaisiin. Kansanedustaja Olli 

Immonen toimii yhdistyksen puheenjohtajana ja myös Jussi Halla-aho kuuluu järjestöön ja 

jakaa sen äärikansalliset arvot. Voidaan siis väittää, että Suomen Sisu toimii eräänlaisena 

perussuomalaisten epävirallisena taustanäyttämönä, ja sen ajatusten on tarkoitus saada 

näkyvyyttä myös puolueessa itsessään. Tähän päämäärään se pyrkii maahanmuuttovastaisten 

edustajiensa kasvattaessa valtaansa puolueessa.9 Suomen Sisun ja Halla-ahon blogin pohjalta 

ovat kehittyneet myös maahanmuuttokriittinen ja kansallismielinen keskustelupalsta 

Hommafoorumi sekä Homma ry.10 

Retoriikassaan perussuomalaiset korostavat suomalaiskansallista identiteettiä, jonka 

tunnuspiirteiksi mainitaan muun muassa rehellisyys, työnteko ja yrittäjyys, isänmaallisuus ja 

sisu sekä oikeudentunto ja kristinusko. Tätä identiteettiä peilataan vastapuoleen, toisiin, joita 

edustavat eritysiesti Lähi-Idästä ja Somaliasta tulleet maahanmuuttajat.11  

1.1.2 Suomen Uutiset  

Suomen Uutiset on perussuomalaisten puoluejulkaisu, jota tehdään samassa toimituksessa 

Perussuomalainen-lehden kanssa. Kyseessä on verkkouutispalvelu, joka aloitti toimintansa 

6.12.2014 korvaten tuolloin Perussuomalainen-lehden verkkouutispalvelun, jolla oli noin 

50 000 viikkokävijää. Alun perin lehti ilmestyi Suomen Uutiset nimellä vuosina 1961-1995 

viimeisen paperiversion ilmestyessä SMP:n vaalitappion jälkeen 23.3.1995. Nykyisenä 

päätoimittajana toimii Matias Turkkila.12 

Toisin kuin muut suomalaiset puoluejulkaisut, eivät Suomen Uutiset ja 

Perussuomalainen-lehti ole Julkisen sanan neuvoston (JSN) jäseniä. Näin ollen ne eivät ole 

myöskään sitoutuneet niin kutsuttuihin journalistin ohjeisiin.13 Journalistin ohjeet ovat 

kokoelma ammattieettisiä ohjeita, joiden tavoitteena on taata sananvapauden vastuullinen 

 
8 Suhonen 2011, 72  
9 Vaarakallio 2017, 203  
10 Mickelsson 2011, 149  
11 Mickelsson 2011, 156  
12 Suomen Uutiset – Suomen uutiset takaisin palvelukseen 20 vuoden tauon jälkeen. Viitattu 
9.12.2020 
13 Suomen Uutiset – Miksei Suomen Uutiset kuulu JSN:ään? Viitattu 9.12.2020 
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käyttö ja hyvän journalistisen tavan toteutuminen joukkoviestimissä.14 Suomen Uutisten 

päätoimittaja Matias Turkkila kommentoi aihetta sivustolla 13.11.2016 julkaistussa 

artikkelissa. Turkkila perustelee päätöstä olla sitoutumatta journalistin ohjeisiin vetoamalla 

muun muassa julkaisun vahvaan puoluesidonnaisuuteen ja sananvapauteen. Turkkilan 

mukaan Suomen Uutiset ei katso olevansa niin riippumaton uutisväline, että sen kannattaisi 

liittyä osaksi JSN:ää. Turkkila toteaa, että koska Suomen Uutiset eivät voi kaikkia journalistin 

ohjeita koskevia sääntöjä allekirjoittaa, on julkaisun parempi pysyä JSN:n ulkopuolella.15 

Julkisen sanan neuvoston ja journalistin ohjeiden ulkopuolelle jättäytyminen voidaan 

nähdä taktisena valintana, joka mahdollistaa vapaamman uutisoinnin kiistanalaisista aiheista. 

Tämän tutkimuksen osalta näitä aiheita ovat maahanmuutto, terrorismi ja islam. Aiheet ovat 

arkoja ja herättävät usein voimakkaita tunteita. Mikäli Suomen Uutiset olisi JSN:n jäsen, olisi 

julkaisun todennäköisesti pehmennettävä uutisointiaan aiheiden suhteen, mikä puolestaan ei 

sopisi perussuomalaisen puolueen arvoihin ja ideologiaan.  

1.1.3 Nuiva manifesti 

Heinäkuussa 2010 julkaistiin niin kutsuttu Nuiva Vaalimanifesti, jonka allekirjoitti 13 

perussuomalaisten kunnallispoliitikkoa, joukossaan muun muassa Jussi Halla-aho, Juho 

Eerola, Olli Immonen ja Maria Lohela. Kyseessä oli kriittinen maahanmuuttopoliittinen 

ohjelma, johon allekirjoittajat sitoutuivat, mikäli tulisivat valituiksi kansanedustajiksi vuoden 

2011 eduskuntavaaleissa. Manifesti sisällytettiin perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelmaan, 

ja lopulta kuusi allekirjoittanutta tuli valituksi kansanedustajiksi.16 

 Nuiva manifesti sisältää useita kriittisiä kommentteja ja vaatimuksia maahanmuutto- 

ja turvapaikkapolitiikan suhteen. Julistuksessa vaaditaan muun muassa irtisanoutumista 

monikulttuurisuudesta, kielitaitovaatimusten ja perheenyhdistämisprosessin ehtojen 

koventamista sekä käännytysprosessien helpottamista ja kehitysavun lakkauttamista. Listaan 

kuuluu myös vaatimus maasta karkottamisen ja turvapaikan perumisen helpottamisesta 

henkilön syyllistyessä vakaviin rikoksiin tai rikkomuksiin tai henkilön tukiessa rahallisesti 

lähtömaassaan toimivaa terroristijärjestöä tai mahdollisen aseellisen konfliktin jotakin 

osapuolta. Osansa kritiikistä saa myös silloinen hallitus, jonka toimia maahanmuuton 

kustannuksien ja niiden selvittämisen suhteen moititaan ankarasti ja vaaditaan 

 
14 JSN – Journalistin ohjeet ja liite. Viitattu 9.12.2020 
15 Suomen Uutiset – Miksei Suomen Uutiset kuulu JSN:ään? Viitattu 9.12.2020 
16 Hommaforum - Nuiva Vaalimanifesti. Viitattu 10.12.2020 
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”totuuskomission” perustamista humanitaarisen maahanmuuton todellisten kulujen 

selvittämiseksi.17  

Manifesti ottaa tiukin sanankääntein kantaa silloiseen maahanmuuttopolitiikkaan, mutta 

on ajankohtainen myös tänä päivänä. Julistuksen allekirjoittajat eivät ole luopuneet 

näkemyksistään, eivätkä perussuomalaisten asenteet vuoden 2015 pakolaiskriisin ja 

viimeaikaisten Euroopan terrori-iskujen jälkeen ole suinkaan lientyneet.  

1.2 Tutkimuskysymys  

Tutkimusongelma rakentuu Suomen Uutisten jihad- ja islamuutisoinnissaan käyttämien 

diskurssien ympärille. Tutkimuskysymys voidaan asetella seuraavasti: miten 

perussuomalaisten Suomen Uutiset -verkkojulkaisussa uutisoidaan jihadista ja islamilaisesta 

terrorismista? Tätä kysymystä lähden avaamaan tarkastelemalla sitä, millaisia diskursseja 

uutisoinnissa on havaittavissa ja miten niitä perustellaan, löytyykö uutisoinnissa toistuvia 

teemoja, miten uutisointi suhtautuu puolueen arvoihin ja asenteisiin sekä sitä, millaista kuvaa 

todellisuudesta tällä uutisoinnilla pyritään luomaan. 

Tutkimuksen kannalta erityisesti viimeksi mainittu kohta on merkittävä. Tutkimuksen 

metodina on diskurssianalyysi, jonka perusajatuksiin kuuluu käsitys kielestä sosiaalista 

todellisuutta muokkaavana voimana. Diskurssianalyysissa kielenkäyttöä tarkastellaan 

tekemisenä, jonka myötä ihminen kieltä käyttäessään jatkuvasti joko uusintaa tai muokkaa 

itseään ympäröivää kulttuuria.18 Kielenkäyttö ei siis ole neutraalia tai ympäristöstä 

riippumatonta. Tutkimuksen lähtökohtana on paitsi erotella ja lajitella Suomen Uutisten 

jihadista ja islamistisesta terrorismista kertovissa uutisissa esiintyviä erilaisia diskursseja, 

myös tarkastella sitä, minkälaista kuvaa kyseisestä aiheesta, ja laajemmin maailmasta, näillä 

diskursseilla pyritään luomaan.  

Uutisoinnista löytyneitä diskursseja ja tarkastellaan suhteessa tiettyyn kontekstiin. 

Tähän kontekstiin kuuluvat edellä käsitellyt aihepiirit, eli perussuomalaiset puolueena, 

Suomen Uutiset mediana sekä maahanmuuttokriittisyys ja -vastaisuus, konkreettisena 

esimerkkinä Nuiva Vaalimanifesti. Diskurssianalyysin keinoin pyrin tarkastelemaan sitä, 

minkälaista kuvaa tällainen oikeistopopulistinen ja äärioikeistoon kytkeytynyt media pyrkii 

luomaan paitsi jihadistisesta terrorismista, myös islamista osana tätä ilmiötä. Pyrkimyksenä 

on ymmärtää sitä, millaisena maailma tätä kontekstia vasten näyttäytyy, ja minkälainen on se 

 
17 Lahtinen, 2010 - Nuiva Vaalimanifesti. Viitattu 10.12.2020 
18 Suoninen 2002, 17-19 
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todellisuus, jota Suomen Uutisten toimittajat perussuomalaisten äänenkannattajina pyrkivät 

luomaan.  

2. Kirjallisuuskatsaus: islam mediassa  
Erilaiset, tavalla tai toisella uskontoon ja uskontoihin liittyvät uutiset ovat mediassa 

jokapäiväisiä aiheita. Usein nämä uutiset ovat kuitenkin luonteeltaan varsin negatiivisia. 

Luterilaisen kirkon arkipäiväisestä toiminnasta tai vaikkapa muslimien Ramadanista 

kirjoitetaan usein neutraaliin sävyyn, mutta useammin varsinkin ulkomaihin liittyvä 

uskontouutisointi vaikuttaa kytkeytyvän negatiivisiin uutisiin ja tapahtumiin. Uskonnollinen 

terrorismi, uskonnollisissa yhteisöissä tapahtuneet hyväksikäyttötapaukset ja muut 

väärinkäytökset nousevat usein otsikoihin. Uskontotieteilijä Teemu Taira toteaakin Ylen 

haastattelussa uskonnon olevan esillä mediassa juuri konfliktien yhteydessä.19 Tämä on 

sangen yleinen mielikuva, joskaan ei kuitenkaan aina täysin oikea. Tairan mukaan kyse on 

myös siitä, että neutraali uskontouutisointi unohtuu helposti, sillä negatiivisella uutisoinnilla 

on tapana jäädä paremmin ihmisten mieleen. Näin vaikuttaisi olevan myös islamia koskevan 

uutisoinnin suhteen. 

2.1 Uskonto ja media  

Uskonnon ja median suhteesta on lukuisia tutkimuksia. Tämän tutkimuksen kannalta 

keskeiseksi kysymykseksi nousevat median luomat representaatiot islamista, mutta uskonnon 

ja median suhdetta on syytä tarkastella myös yleisellä tasolla. Huomioitavaa on myös, että 

median käsittäessä lukuisia eri muotoja, tarkoitetaan sillä tässä tutkimuksessa sanomalehtiä 

sekä niiden nettiversioita ja Suomen Uutisten kaltaisia, pelkästään nettipohjaisia 

uutisjulkaisuja.  

Edellä mainittu Tairan kommentti uskonnon ja konfliktin yhteydestä on merkittävä 

huomio tämän tutkimuksen kannalta. Useat tutkimukset keskittyvät juuri uskonnon ja 

konfliktien väliseen suhteeseen mediassa. Suomen Uutisten aineistoa tarkasteltaessa islamin 

yhdistäminen konflikteihin on havaittavissa jo otsikkotasolla, ja aiheesta tehty tutkimus tukee 

tätä näkemystä. Esimerkiksi Richardson on kiinnittänyt huomiota erilaisten konfliktien 

kuvaamiseen mediassa ja sitä kautta tietyistä ihmisryhmistä luotuihin representaatioihin ja 

niiden vaikutuksiin.20 Knott & Poole & Taira puolestaan käsittelevät kattavasti uskonnon ja 

nykyisen median suhdetta teoksessaan Media Portrayals of Religion and the Secular Sacred: 

Representation and Change. He nostavat esiin muun muassa sekularisaatioon, moraaliin, 

 
19 Yle.fi - ”Uskonto on mediassa esillä, kun on joku konflikti.” Viitattu 11.12.2020 
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ateismiin, globaaliin terrorismiin, talouteen ja politiikkaan sekä integraatioon kytkeytyviä 

kysymyksiä liittyen uskonnon ja median väliseen suhteeseen.21  

Islamin ja median suhteen kysymys on useasti paitsi konfliktien kuvauksesta, myös 

siitä, miten kyseisen uskonnon edustajat nähdään vallitsevasta yhteiskunnasta ulkopuolisina. 

Knottin ym. mukaan brittiläisen yhteiskunnan suhdetta uskontoon kuvaa näkemys 

kristinuskosta valtauskontona, joskin kuihtuvana sellaisena, yhdistettynä monikulttuuriseen 

brittiläiseen identiteettiin. Tässä yhteydessä median luoma kuva on kaksijakoinen. Toisella 

puolella ovat ”me”, valkoiset kristityt, toisella ”he”, maahanmuuttajat ja muslimit, ja 

kuvaukset heistä, toisista, ovat usein negatiivisesti latautuneita. Erityisesti islamia koskeva 

uutisointi liittyi vahvasti sotaan ja ekstremismiin. Knottin ym. tutkimuksen mukaan maininnat 

islamista mediassa olivat myös jyrkässä nousussa. Vuonna brittimediassa tehtiin islamiin 

kaikkiaan 306 viittausta kuukaudessa, kun vuonna 1982 vastaava luku oli 33.22  

Huomioitavaa on myös se, että uutisointi lisääntyi merkittävästi myös muiden 

uskontojen kohdalla, ei pelkästään islamin. Esimerkiksi viittaukset juutalaisuuteen kasvoivat 

lähes puolella ja viittaukset buddhalaisuuteen yli kaksikymmenkertaistuivat. Islamiin 

liittyvien viittauksien määrä kuitenkin putosi merkittävästi, kun joukosta poistettiin viittaukset 

ekstremismiin ja terrorismiin. Tällöin islamiin viitattiin jopa vähemmän, 73 kertaa, kuin 

juutalaisuuteen, johon tehtyjä viittauksia oli 81 kappaletta.23 Tämä huomio kuvastaa hyvin 

Tairan toteamusta uskontouutisoinnin ja konfliktien yhteydestä.  

Edellä mainitun tutkimuksen mukaan brittimediassa oli havaittavissa levottomuutta 

liittyen kristinuskon ja sekularismin väliseen kriisiin sekä islamin ja entistä äänekkäämmän 

ateismin nousuun. Sillä, minkä tyyppisissä julkaisuissa asioita käsiteltiin, oli kuitenkin suuri 

merkitys. Suurimmat erot olivat havaittavissa oikeistolaisten ja vasemmistolaisten julkaisujen 

välillä. Oikeistojulkaisuissa Britannia nähtiin ensisijaisesti kristittynä, joskin jatkuvasti 

monimuotoisempana yhteiskuntana, ja kasvavaan sekularismiin suhtauduttiin kriittisesti. 

Vasemmistojulkaisut puolestaan rakensivat Britanniasta kuvaa sekulaarina ja monimuotoisena 

valtiona, jossa kristinuskon merkitys alati vähenee ja kyseisestä uskonnosta on tulossa 

merkityksetön.24  

Edellä mainitut oikeistomedian kuvaukset uskonnosta ovat tämän tutkimuksen kannalta 

kiintoisia. Suomen Uutisten ollessa oikeistopopulistisen puolueen äänenkannattaja, on 

 
20 Richardson 2006, 49  
21 Knott & Poole 2013, 1  
22 Knott & Poole 2013, 79-80  
23 Knott & Poole 2013, 80  
24 Knott & Poole 2013, 173-174  
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tutkimuksessa kiinnitettävä huomiota paitsi islamista tehtyihin representaatioihin, myös 

siihen, miten uskonnosta puhutaan yleisellä tasolla, ja tehdäänkö siinä edellä mainitun 

kaltaista jakoa meihin, valkoisiin kristittyihin ja muihin, maahanmuuttajiin, muslimeihin. 

Myös islamia käsittelevien uutisten aihepiirejä on pyrittävä vertaamaan Knottin ym. 

kuvailemalla tavalla. Huomioitavaa on kuitenkin se, että Suomessa mediat eivät ole samalla 

tavoin jakautuneet oikeisto- vasemmistoakselille kuten brittimedia. Näin ollen Knottin ym. 

tutkimuksen tausta on otettava huomioon ja sovellettava sen johtopäätöksiä 

tutkimusaineistoon ja sen kontekstiin, kotimaiseen oikeistopopulismiin. 

Edellä kuvattuja uskonnon representaatioita mediassa kartoitetaan tässä tutkimuksessa 

diskurssianalyysin keinoin. Diskurssianalyysiin ja sen hyödyntämiseen paneudutaan 

tarkemmin luvussa neljä. 

2.2 Islam mediassa 

Edellä mainittuun Knottin ym. tutkimukseen viitaten brittimedian islamuutisointi käsittelee 

pitkälti radikaalia islamia ja terrorismia.25 Tämä negatiivisesti sävyttynyt uutisointi korostaa 

entisestään jo useasti todettua uskonnon ja erilaisten konfliktien yhteyttä uutisoinnissa. 

Terroriin ja väkivaltaan kytkeytyvät aiheet myös osaltaan selittävät sitä, miksi islamiin liittyvä 

uutisointi nähdään usein niin negatiivisesti. Juuri islamin negatiiviset kuvaukset ja sen 

yhdistäminen terrorismiin ovat tutkimuksen kannalta tärkeitä huomioita. Tätä näkemystä 

vahvistaa Elizabeth Poolen teos Reporting Islam: Media Representations of British Muslims, 

jossa Poole kuvaa islamuutisointia brittiläisissä sanomalehdissä ja havainnoi muslimeista ja 

islamista niissä rakentuvaa kokonaiskuvaa. Lähtökohtana islamin tarkastelussa Poole näkee 

Saidin26 käyttämän orientalismin käsitteen ja vääristyneen eurosentrisen valtasuhteen lännen 

ja idän välillä. Kyseessä on ajatusmalli, jossa länsimaat ja läntiset yhteiskunnat nähdään 

ylivertaisina itäisiin maihin ja kansoihin verrattuna. Tästä valtasuhteesta kumpuaa näkemys 

idästä despoottisena, aistikkaana, irrationaalisena, takapajuisena, degeneroituneena sekä 

poikkeavana ja barbaarisena. Nämä ajatukset puolestaan yhdistetään usein niin kutsuttuun 

”muslimimentaliteettiin” tai ”arabin mieleen”. Tämän johdosta islam nähdään jonakin toisena, 

jota tulee paitsi pelätä, myös kontrolloida.27 

 Poolen mukaan islam kuvataan luonteeltaan konfliktinhakuiseksi, ja tätä narratiivia 

ruokkivat kertomukset ekstremismistä, fanaattisuudesta ja irrationaalisuudesta, mikä 

 
25 Knott & Poole 2013, 79-80  
26 Said, E. 1978, Orientalism (New York: Vintage) Lainaus teoksessa Poole, Elizabeth: Reporting 
Islam 2002, 28-29 
27 Poole 2002, 28-29  
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puolestaan liittyy edellä mainittuun takapajuisuuden diskurssiin. Tyypillistä on myös 

ääriajattelun yhdistäminen kaikkiin muslimeihin ja toisaalta kaikkien muslimeita koskevien 

konfliktien yhdistäminen jihadiin.28 Tällainen ajatustapa korostaa islamia monoliittina, jossa 

jokainen muslimi nähdään samanlaisena.  

 Brittiläisessä mediassa on Poolen mukaan havaittavissa selkeitä islamuutisointiin 

liittyviä toistuvia aiheita. Näitä ovat muslimien osallistuminen johonkin poikkeavaan 

aktiviteettiin, joka on uhka Britannian turvallisuudelle, muslimit uhkana valtavirran arvoille, 

kuvaukset muslimien ja isäntämaan arvojen välisistä eroista, jotka luovat jännitteitä sekä huoli 

siitä, miten muslimit yhä vahvemmin tuovat itseään näkyväksi julkisilla paikoilla.29 

Tämäntyyppiset aiheet ja otsikot luovat väistämättä tietynlaista mielikuvaa muslimeista ja 

vaikuttavat ihmisten näkemyksiin. Jälleen kerran on kyse uskonnon ja konfliktin suhteesta 

uutisoinnissa.   

 Poolen tutkimus on helposti sidottavissa hyödyntämääni diskurssianalyyttiseen 

lähestymistapaan, jossa kielellisiä representaatioita tarkastellaan tekemisenä ja todellisuutta 

rakentavana voimana. Poole kiinnittää huomiota median voimaan sosiaalisia suhteita ja 

syrjiviä valtarakenteita ylläpitävänä toimijanaja ja nostaa esiin muun muassa median 

ongelmallisen tavan käyttää sanaa fundamentalismi lähes yksinomaan käsiteltäessä 

islamilaista fundamentalismia.30 Tämä on eräs keino kansallista turvallisuutta korostavassa ja 

maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvassa keskustelussa, joka kytkeytyy orientalistisiin 

mielikuviin muslimeista irrationaalisian ja väkivaltaisina toimijoina.31 

 Tutkimuksen kannalta Poolen teos on merkittävä tutkimuslähde. Sen lisäksi 

samankaltaista, erityisesti muslimien mediakuvauksiin keskittyvää tutkimusta  

löytyy muun muassa Ather Farouquin toimittamasta teoksesta Muslims and Media Images: 

News Versus Views32 sekä Shahram Akbarzadehin ja Bianca Smithin tutkimuksesta The 

Reprsentation of Islam and Muslims in the Media.33 Artikkelissaan ”Islam and the West: 

Ominous Misunderstandings”34 Susan B. Maitra toteaa lännen islaminvastaisen propagandan 

juontavan juurensa sekä tietämättömyyteen islamista ja sen historiasta että globaaliin 

talouskriisin ja muihin ongelmiin, joihin hallitusten on löydettävä syntipukkeja. Kyseessä on 

samantapainen kahtiajako kuin kommunismin aikaan; ennen jakolinja kulki kapitalistisen 

 
28 Poole 2002, 45  
29 Poole 2002, 83-84  
30 Poole 2002, 102  
31 Poole 2002, 140-142  
32 Farouqui, toim. 2009 
33 Akbarzadeh & Smith 2005, viitattu 11.12.2020 
34 Maitra 2009, 202 
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lännen ja kommunistisen idän välillä, ja nykyisin rajanveto tapahtuu uskonnon perusteella. 

Toisella puolella on kristitty länsi, toisella fundamentalistinen muslimimaailma. 

 Ongelmaksi nousevat median luomat kuvat islamista. Kaupallisen median seuratessa 

julkista mielipidettä ja äänenpainoja on riski, ettei islamista uutisoida riittävän objektiivisesti. 

Liiaksi julkista mielipidettä seuraava uutisointi yhdistettynä sensaatiohakuisuuteen johtaa 

Maitran mukaan pahimmillaan tietynlaiseen aivopesuun, jossa maailma näyttäytyy totuudesta 

riippumatta vain yhdestä näkökulmasta.35 Maitran tavoin myös Kothari,36 Mehta37 ja 

Chandan38 nostavat esiin eri alueiden ja erityisesti Intian muslimivähemmistöjen huolen heitä 

koskevasta uutisoinnista ja sen luomista mielikuvista. Akbardzadehin ja Smithin tutkimus 

puolestaan keskittyy islamuutisointiin Australian lehdistössä. Myös tässä tutkimuksessa 

lähtökohtana ovat kuvaukset muslimeista toisina ja orientalistinen, konfliktia korostava 

näkökulma sekä virheellinen näkökulma muslimeista joko yhtenä rotuna tai pääsääntöisesti 

arabeina.39 Tutkimus korostaa mediassa tapahtuvan kielenkäytön merkitystä mielikuvien 

luomisessa ja niiden vaikutusta vähemmistöihin. Erityisesti herkistä ja negatiivisista aiheista 

kuten terrorismista uutisoitaessa medialla on suuri vastuu yleisen mielipiteen 

muokkaamisessa.40 

 Islamista mediassa on myös kotimaista tutkimusta. Tampereen yliopiston julkaisu 

”Islam suomalaisissa joukkoviestimissä” on osa Tampereen yliopiston Journalismin 

tutkimusyksikön ja Helsingin yliopiston etnisten suhteiden ja nationalismin 

tutkimuskeskuksen (CEREN) pitkäkestoista tutkimushanketta, jossa on tutkittu rasismia ja 

etnistä syrjintää kotimaisissa joukkoviestimissä.41 Tutkimuksessa havaittiin tuolloin muun 

muassa se, miten kuvaukset islamista ovat vahvasti politisoituneet. Noin kolme neljäsosaa 

tutkimuksen aineistosta käsitteli islamia esimerkiksi sotiin ja konflikteihin liittyvänä 

poliittisena ilmiönä, ei varsinaisesti uskontona.42 Tutkimuksen aineisto koostui Helsingin 

Sanomien, Aamulehden, Turun Sanomien, Savon Sanomien sekä iltalehden lehtijutuista 

helmikuussa 2007.43   

Näkökulmaa islamin liittämisestä maailmanpolitiikkaan ja sen myötä erilaisiin 

konflikteihin tukevat myös Teemu Tairan tekemät kattavat lehtiseurannat. Tairan mukaan 

 
35 Maitra 2009, 202-203 
36 Kothari 2009, 37  
37 Mehta 2009, 25-27 
38 Chandan 2009, 91 
39 Akbarzadeh & Smith 2005, 4-5, viitattu 11.12.2020 
40 Akbarzadeh & Smith 2005, 36-35, viitattu 11.12.2020 
41 Maasilta et al. 2008, 5  
42 Maasilta et al. 2008, 31  
43 Maasilta et al. 2008, 12 
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islamaiheiset uutiset painottuvat maailmanpolitiikkaan sekä pääkirjoitusten että 

ulkomaanuutisten osalta. Kyseisen seurannan yhteydessä hän mainitsee myös 

oikeistopopulismia käsittelevän uutisaiheen, jonka yhteydessä islam määriteltiin merkittäväksi 

uhkakuvaksi.44 Samasta tutkimuksesta käy myös ilmi yleinen tapa liittää islamin yhteyteen 

ääri-etuliite. Tairan mukaan islamia koskevat maininnat tutkimusaineistossa olivat pitkälti 

negatiivisia ja kytköksissä terrorismiin.45 Kyseisen, Helsingin Sanomien, Turun Sanomien ja 

Iltasanomien viikkoseurannan lisäksi islamia koskeva negatiivissävytteinen uutisointi nousee 

esiin myös Tairan tekemässä Helsingin Sanomien pää- ja mielipidekirjoituksia käsittelevässä, 

vuosien 1946-2018 materiaalia hyödyntävässä seurannassa. Tairan mukaan 1990-luvulta 

alkaen islam on määrällisesti ohittanut luterilaisuuden Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa, 

ja kyseisten kirjoitusten teemat ovat olleet pitkälti negatiivisia.46 

2.3 Oman tutkimuksen suhde aiempaan tutkimukseen  

Tarkempi lähtökohta tälle tutkimukselle on islamin pyhään sotaan, jihadiin, ja jihadistiseen 

terrorismiin kytkeytyvä uutisointi oikeistopopulistisessa Suomen Uutiset -verkkojulkaisussa. 

Tämä konteksti sitoo tutkimuksen edellä mainittuihin tutkimuksiin ja julkaisuihin. 

 Islamin ja median suhdetta on viime vuosina tutkittu laajasti. Edellisessä osiossa 

mainitut tutkimukset ja teokset ovat vain osa siitä materiaalista, joita tässä tutkimuksessa 

hyödynnän. Osa tutkimuksista on jo sangen vanhoja, mikä tulee ottaa huomioon niitä 

sovellettaessa. Samoin tulee huomioida tutkimusten erilaiset kontekstit. Britannian tai 

esimerkiksi Intian medioiden antama kuva muslimeista ja aiheesta tehty tutkimus ei ole 

suoraan verrannollista kotimaiseen mediaan ja islamuutisointiin. Tämän tutkimuksen kannalta 

oleellista on hahmottaa yleisiä median muslimeista luomia representaatioita ja peilata niitä 

kotimaiseen kontekstiin. Tämän kotimaisen kontekstin keskiössä ovat perussuomalaisten 

politiikka ja puoluejulkaisu Suomen Uutisten luoma islamkuva.  

Islamia ja mediaa on kansainvälisesti tutkittu paljon, samoin jihadin käsittelyä eri 

medioissa, mutta kotimaista tutkimusta jihadista löytyy sangen vähän. Tutkimus sijoittuu 

osittain samalle kentälle kuin edellä mainitut julkaisut, ja niitä on tarkoitus tässä 

tutkimuksessa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää. Tämän tutkimuksen kaltaista, tietyn 

poliittisen median jihadista ja islamista rakentamaa kuvaa tarkastelevaa vastaavaa tutkimusta 

ei Suomesta toistaiseksi löydy.  

 
44 Taira 2014, 8-9 
45 Taira 2014, 13-15 
46 Taira 2019, 33 
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3. Teoreettinen viitekehys ja keskeisiä käsitteitä  

3.1 Jihad 

Jihad ja jihadismi ovat tulleet suomalaisille tutuiksi uutisotsikoista vuoden 2001 New Yorkin 

terrori-iskujen, niitä seuranneen terrorismin vastaisen sodan ja siihen liittyvien lukuisten 

konfliktien myötä. Jihad on uutisotsikoissa yleisesti käytetty termi, joka liitetään lähes 

poikkeuksessa erilaisiin terrori-iskuihin, ääri-islamistiseen liikehdintään ja viime vuosina 

erityisesti terroristijärjestö Isisiin. Termi kääntyy mediassa usein pyhäksi sodaksi, jota 

käydään islamin nimissä ja sen puolesta. Vaikka pyhän sota kuuluukin jihadiin, pitää termi 

sisällään paljon syvempiä merkityksiä eikä ole läheskään niin yksioikoinen kuin mitä media 

tavanomaisesti antaa ymmärtää. 

Jihad on arabiaa, ja tarkoittaa kilvoittelua, pyrkimystä, vaivannäköä ja kamppailua. 

Tämä kilvoittelu ja kamppailu on rinnastettavissa kristilliseen kilvoitteluun, pyrkimykseen 

vastustaa ihmisen omaa sisäistä pahaa. Tämä sisäinen kilvoittelu tunnetaan myös suurena 

jihadina.47 Tämä suurempi jihad on laaja kokonaisuus, joka koskettaa muslimin elämää 

lukuisilla eri tavoilla. Termi ei kata pelkästään kilvoittelua, vaan se voi tarkoittaa käytännössä 

mitä tahansa pyrkimystä johonkin, esimerkiksi erilaisia kampanjoita, kuten kampanjaa 

lukutaidon puolesta tai kampanjaa uskonnollisen syrjinnän lopettamiseksi.48 Nimenomaan 

suuri jihad on se jihadin muoto, jonka voidaan sanoa näkyvän hurskaan muslimin elämässä, ja 

useimmiten sen tarkoitus on hyvä.  

Suuren jihadin ollessa lähinnä henkistä kamppailua ja arkisia tekoja, on pienen jihadin 

merkitys tarkemmin rajattu, joskaan ei täysin selkeä. Tämä aseellinen jihad voidaan määritellä 

esimerkiksi uskonnollisten säädösten mukaan oikeutettuna sotana. Tämä aseellinen kamppailu 

islamin puolesta on tarkasti säädeltyä, joskin säännöt ovat paikoin ristiriitaisia. Hämeen-

Anttilan mukaan jihadia on alkujaan käyty valloitussotien muodossa tarkoituksena levittää 

islamia ja vallata maa-alueita naapurivaltioilta. Tämä islamin aseellinen levittäminen oli 

yleinen käytäntö 700-800 -luvuilla, mutta mongolivalloitusten jälkeen 800-luvun lopulla tämä 

pyhän sodan käsite alettiin rinnastaa entistä vahvemmin puolustustaisteluun.49 

Hämeen-Anttila korostaa, että toisin kuin usein on tapana kuvitella, ei jihadissa ole kyse 

mielivaltaisesta sotimisesta, milloin ketäkin vihollista vastaan. Ensinnäkin jihad täytyy aina 

erikseen julistaa, ja julistuksen tekijällä on oltava uskonnollinen auktoriteetti. Jihadin 

kohteena on oltava muslimiyhteisöä uhkaava vihollinen, ja aseellisen toiminnan on 

 
47 Hämeen-Anttila 2014, 97 
48 Hämeen-Anttila 2004, 215-216 
49 Hämeen-Anttila 2014, 97-98 
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kohdistuttava vain sotilaita vastaan. Voidaan myös katsoa, että syntyaikoinaan jihad ja sen 

mukanaan tuomat sodankäynnin säännöt olivat paljon edellä aikaansa, ja 1500-1600 -lukujen 

eurooppalaisten sodan lainsäädäntöä käsittelevien teosten sisällöt ja ohjeistukset muistuttavat 

monin paikoin arabialaisia jihad-käsikirjoja. Vaikka varhainen jihad-teoria on osittain 

Koraanista erillistä ja paikoin myös ristiriitaista tulkintaa, olivat jotkin säännöt varsin selviä. 

Erityisesti siviiliväestön asemaan kiinnitettiin huomiota, ja naisten sekä lasten surmaaminen 

oli ankarasti kiellettyä. Käytännössä siviilien suojelu ei kuitenkaan aina toteutunut toivotulla 

tavalla.50 

Kuten sodassa yleensä, ei jihadin sääntöjä aina noudateta kuten on alun perin säädetty ja 

tarkoitettu. Nykyaikana islamistiset terroristit tulkitsevat vanhoja kirjoituksia omista 

lähtökohdistaan käsin. Räikeimpiä esimerkkejä jihadin tärkeimpiä sääntöjä rikkovista terrori-

iskuista olivat New Yorkiin tehdyt iskut syyskuussa 2001. Iskut eivät olleet 

puolustustaistelua, vaan ne tehtiin kaukana islamilaisesta maailmasta, minkä lisäksi ne 

kohdistuivat siviiliväestöön, ja kuolleiden joukossa oli myös muslimeita. Iskujen perusteluksi 

julistetun jihadin takana eivät myöskään olleet uskonoppineet, vaan maallikko Osama bin 

Laden tukijoineen.51 Vastaavaa islamin ja jihadin säännöistä piittaamatonta toimintaa on 

esimerkiksi Isis-järjestön harjoittama terrori; myös sen kohteena ovat usein siviilit, ja useat 

iskut ovat tapahtuneet kaukana islamin alueelta ja muslimimaista.  

3.2 Islamofobia 

Vaikka eurooppalaisten kriittinen suhtautuminen islamiin ja muslimeihin juontaa juurensa jo 

ristiretkien aikaan, on islamofobia terminä varsin uusi. Sitä voi kuvata perusteettomaksi 

vihamielisyydeksi islamia kohtaan, johon liittyy muslimeihin kohdistuvaa pelkoa ja 

vastenmielisyyttä. Islamofobiaa voidaan kuvata kahdeksan eri asenteen ja väittämän kautta. 

Näihin kuuluvat (1) islamin samastaminen staattiseksi, muutoskyvyttömäksi monoliitiksi; (2) 

islamin näkeminen toisena, jonakin, joka ei jaa muiden kulttuurien arvoja eikä myöskään ota 

niistä vaikutteita; (3) islamin näkeminen länsimaita alempiarvoisena, barbaarisena, 

primitiivisenä, irrationaalisena ja seksistisenä; (4) kuvaukset islamista väkivaltaisena, 

terrorismia tukevana ja uhkaavana uskontona; (5) islamin näkeminen poliittisena ideologiana 

ja sen käyttäminen poliittisiin tai sotilaallisiin tarkoitusperiin; (6) islamin kritiikki länsimaita 

kohtaan sivuutetaan täysin; (7) vihamielisyyttä islamia kohtaan käytetään oikeuttamaan 

 
50 Hämeen-Anttila 2014, 99-103 
51 Hämeen-Anttila 2014, 104-105 
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muslimien sulkeminen yhteiskunnan ulkopuolelle; (8) islamvastaisuus ja vihamielisyys 

muslimeita kohtaan nähdään normaalina ja luonnollisena.52 

Monet edellä mainituista näkemyksistä heijastavat oikeistopopulistisia ajatusmalleja. 

Niille tyypillistä on erilaisten uhkakivien sekä pelkojen luominen ja syyllisten etsiminen.53 

Monet Eurooppaa kohdanneista ongelmista on tiettyjen tahojen toimesta pyritty sälyttämään 

maahanmuuttajien ja erityisesti muslimien niskoille. Tässä syyskuun 2001 terrori-iskut 

toimivat edelleen pohjana argumenteille maahanmuuttoa ja islamia vastaan sekä 

turvallisuuspolitiikan kiristämiseksi.54 Tämänkaltainen ajattelu on havaittavissa myös 

yleisessä islamia koskevassa uutisoinnissa. Otsikoihin pääsevät lähinnä erilaiset uhkakuvat ja 

uutiset terrorismista, eivät esimerkiksi mahdollisten konfliktien hiipuminen tai 

turvallisuustilanteen koheneminen kriisialueilla. Tämä korostaa median valtaa islamkuvan 

luomisessa, sillä media sekä tuottaa että uusintaa näitä pelkoja ja uhkakuvia.55  

Islamofobian taustalla ovat näkemykset läntisen ja islamilaisen kulttuurin syvistä eroista 

ja niiden yhteensovittamattomuudesta. Tätä ajatusta on ruokkinut Samuel Huntingtonin 

vuonna 1993 julkaisema artikkeli ”The Clash of Civilizations”,56 jonka mukaan tulevaisuuden 

konflikteja eivät määrittele ideologiset tai taloudelliset, vaan kulttuuriset syyt. Näissä 

kulttuurien välisissä konflikteissa erityinen painoarvo annetaan lännen ja islamin välisille 

eroavaisuuksille. Vaikka Huntingtonin teoria on saanut runsaasti kritiikkiä, on varsinkin 

media tarttunut siihen. Tämä johtuu osittain median ja markkinoiden suhteesta; konfliktit ja 

järkyttävät uutisaiheet myyvät hyvin. Tämän vuoksi esimeriksi Lähi-idän tapahtumista on 

nostettu esiin juuri konflikteja, ei niiden rauhoittumista.57  

Islamin vastustaminen ja suoranainen islamofobia liittyvät oikeistopopulistisiin 

asenteisiin, ja myös perussuomalaisia on niistä syytetty. Tutkimuksen kannalta kiinnostavaa 

on erityisesti islamofobian ja median suhde ja sen tarkasteleminen, miten tutkimuksen 

kohteena oleva media toisaalta rakentaa, toisaalta uusintaa islamiin liittyviä pelkoja ja 

uhkakuvia.  

3.3 Populismi  

Populismin käsite on laaja. Wibergin mukaan populistisiksi voidaan luokitella kaikki 

poliittiset virtaukset ja liikkeet, joille on tunnusomaista laajan kansansuosion tavoittelu 

 
52 Ayhan 2014, 746  
53 Wodak 2015, 1 
54 Wodak 2015, 54 
55 Wodak 2015, 5 
56 Huntington 1993, 22-24 
57 Hämeen-Anttila 2004, 232-234 
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todellisuutta yksinkertaistavin ja kärjistävin keinoin sekä tähän liittyvä kansankiihotus. 

Yhteinen nimittäjä näille liikkeille on, että ne kokevat edustavansa kansan todellista tahtoa ja 

asenteita.58 Populismin suosio perustuu pitkälti hyvältä kuulostaviin mutta todellisuudessa 

epärealistisiin vaatimuksiin. Keskeistä populistisessa retoriikassa ovat vastakkainasettelut, 

ajatus kansaa sortavasta eliitistä ja asioiden vastustaminen; populismi on ei-liike ja anti-

liike.59 Suomessa tällaista kansan tahtoon vetoavaa, suosion tavoittelussaan 

yksinkertaistavaan ja kärjistävään retoriikkaan nojaavaa puoluetta edustaa ennen kaikkea 

perussuomalaiset.  

Populististen puolueiden arvot ovat usein konservatiivisia. Tyypillistä on nykyisten, 

vanhojen ja rappeutuneiden järjestelmien kritisoiminen, mutta samaan aikaan populismi 

itsessään on usein johtajakeskeistä ja konservatiivista.60 Konservatiivisista arvoista kertovat 

myös asenteet maahanmuuttoon ja globalisaatioon. Eristäytyvä ulkopolitiikka, etnosentrisyys 

ja nationalistinen ajattelu ovat populismille tyypillisiä piirteitä. Nationalismiin liittyvät usein 

myös ksenofobia ja rasismi sekä antisemitismi.61 Kielteinen suhde maahanmuuttoon ja 

ulkomaalaisiin on näkynyt perussuomalaisten retoriikassa muun muassa termien 

”perusteettomat pakolaiset” sekä ”työperätön maahanmuutto” käytössä. Taustalla on myös 

ajatus maahanmuuttajien velvollisuudesta sopeutua kantaväestön kulttuuriin ja toisaalta sen 

korostaminen, ettei Suomen valtiolla ole mitään velvollisuutta käyttää varoja 

maahanmuuttajien kulttuurin tukemiseen tai säilyttämiseen.62 

Konservatiivisten, maahanmuuttoon ja globalisaatioon liittyvien kielteisten asenteiden 

lisäksi populismille on tyypillistä erilaisten uhkakuvien luominen. Nämä uhkakuvat ja pelot 

voivat perustua sekä aitoihin että kuviteltuihin uhkiin, ja tyypillistä on myös syntipukkien 

etsiminen näille ongelmille. Kyseessä ei ole vain perussuomalaisia koskeva ilmiö, vaan 

vastaavat ajatukset ovat viime vuosina saaneet jalansijaa myös muualla Euroopassa, 

esimerkiksi Ukrainassa, Kreikassa ja Unkarissa. Tällaisen populistisen retoriikan ja siihen 

nojaavien puolueiden syntyä eri puolilla Eurooppaa voidaan pitää tuloksena Itävallan 

Vapauspuolueen ja sen johtajan Jörg Haiderin käyttämästä retoriikasta ja esiintymisestä 1980-

luvun lopussa ja 1990-luvulla. Haiderin retoriikka loi pohjan usean ksenofobisen, rasistisen, 

antisemitistisen ja eliitinvastaisen puolueen synnylle.63 Tämä populisteille tyypillinen, 

etnonationalismia korostava puhetapa perustuu usein tietynlaiseen harhakuvaan kuvitellusta 

 
58 Wiberg 2011, 15  
59 Wiberg 2011, 15-16 
60 Wiberg 2011, 15  
61 Ruostesaari 2011, 102  
62 Ruostesaari 2011, 126  
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yhtenäisyydestä. Siinä oma valtio nähdään kulttuurisesti yhtenäisenä ja homogeenisenä 

kokonaisuutena, jolla eksklusiivista politiikkaan perustellaan.64 Tyypillistä on myös isänmaan 

puolustaminen vedoten narratiiviin, jossa me, kansa, olemme menneisyydessä olleet joko 

sankareita tai uhreja. Tällä tavoin luodun revisionistisen historian kautta kuvataan joko oman 

kansan onnistumisia ja paremmuutta tai sitä, miten oma kansa on ulkopuolisten toimesta 

petetty ja joutunut kohtaamaan vääryyttä.65 

Populismi siis luo vastakkainasetteluita ja etsii ulkopuolisia syyllisiä kulloisiinkin 

ongelmiin. Monesti nuo syylliset ovat maahanmuuttajia tai vieraan uskonnon, lähinnä islamin, 

edustajia. Jihadin varaukseton yhdistäminen islamiin ja erilaisten uhkakuvien luominen sen 

pohjalta ovat omiaan vahvistamaan islamofobisia näkemyksiä, joihin populistien kannattajat 

mielellään tarttuvat. Tämän tutkimuksen kannalta merkittävää on juuri se, miten nämä kolme 

aihetta, jihad, islamofobia ja populismi, kietoutuvat yhteen. Aineistoa analysoitaessa on 

otettava huomioon paitsi populistien näkemykset islamista, myös se, minkä varaan ne 

rakentuvat. Jihad ja siitä tehdyt, usein virheelliset tulkinnat luovat pohjan islamofobiselle 

ajattelulle, jonka avulla populistiset toimijat pyrkivät luomaan uhkakuvia ja siten ajamaan 

omaa, islamin ja maahanmuuton vastaista agendaansa.  

4. Metodi 
Tässä tutkimuksessa käytän ensisijaisena metodina diskurssianalyysia. Diskurssianalyysi 

toimii aineiston analysoinnissa ja tulkitsemisessa laajana teoreettisena viitekehyksenä, jonka 

puitteissa kokonaiskuva ja siitä seuraavat johtopäätökset on mahdollista rakentaa. Etuna 

diskurssianalyysin käytössä on sen monimuotoisuus. Se voidaan nähdä väljänä teoreettisena 

viitekehyksenä, joka rakentuu tutkimuskysymyksen mukaan erilaisista lähtökohtaoletuksista. 

Näin ollen diskurssianalyysi toimii ikään kuin työkalupakkina, josta on mahdollista 

hyödyntää tilanteeseen kulloinkin parhaiten sopivaa metodia.66 Diskurssianalyysin lisäksi 

hyödynnän laadullisen sisällönanalyysin menetelmiä silloin, kun ne tutkimukseen soveltuvat. 

Myös laadullisen sisällönanalyysin metodi toimii laajana, varsin vapaasti sovellettavana 

metodina aineiston tulkinnalle.  

4.1 Diskurssianalyysi 

Diskurssianalyysissa kielenkäyttöä tarkastellaan tekemisenä, joka muotoutuu sosiaalisissa 

prosesseissa. Samalla kielenkäyttö myös rakentaa ja muokkaa sosiaalista todellisuutta. 

 
63 Wodak 2015, 1-2 
64 Wodak 2015, 54 
65 Wodak 2015, 66-67 
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Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kohteena on se, miten tarkastelun kohteena olevat toimijat 

tekevät asioita ymmärrettäväksi kielenkäytöllään. Näin ollen puheita ja tekoja ei nähdä 

toistensa vastakohtina, vaan molemmat ovat toimintaa, joka vaihtoehtoisesti joko ylläpitää tai 

muuttaa sosiaalista todellisuutta.67 Tämän tutkimuksen kannalta erityisen merkittävää on 

paitsi tutkittavan aineiston sisältämä kielenkäyttö, myös se, mihin sillä pyritään ja millaista 

todellisuutta sillä luodaan.  

Artikkelissaan Näkökulma sosiaalisen todellisuuden rakentumiseen Eero Suoninen 

nimittää diskurssianalyysissa tarkasteltavia kuvauksia selonteoiksi (engl. account).68 Tässä 

tutkimuksessa käytän niistä jatkossa nimitystä representaatio, mikä on toinen yleisesti tässä 

yhteydessä käytetty termi. Suonisen mukaan näillä representaatioilla ihmiset tekevät itseään ja 

maailmaa ymmärrettäväksi toisilleen. Representaatiot eivät kuitenkaan ole riippumattomia 

sosiaalisesta maailmasta, vaan ne pohjautuvat representaation antajan omiin, tämän 

maailmasta saamiin kokemuksiin, tapoihin ja merkityksiin.69 Representaatiot siis muokkaavat 

maailmaa ja vaikuttavat siihen, millaisena maailma jatkossa ymmärretään.  

Representaation lisäksi keskeistä diskurssianalyysille on itse diskurssin käsite. Kieltä 

kuvataan erottelujen systeeminä, jossa sanojen merkitykset rakentuvat suhteessa toisiinsa. 

Näitä systeemeitä on kuitenkin lukuisia, ja ne uusiutuvat ja rakentuvat jatkuvasti, ja näitä 

merkityssysteemejä kutsutaan diskursseiksi.70 Diskurssin käsite itsessään on dynaaminen ja 

monimerkityksinen, aivan kuten sen tutkimusala on monitieteinen ja dynaaminen. Diskurssin 

käsitteeseen voidaankin liittää useita eri merkityksiä. Näitä ovat tunnistettava tapa käyttää 

kieltä, vakiintunut merkityksellistämisen tapa, kielenkäyttö kontekstissa, ymmärrys 

todellisuudesta sekä lausetta laajempi kielenkäytön yksikkö.71  

Kielenkäytöstä puhuttaessa tarpeellisia käsitteitä ovat myös identiteetti ja 

subjektipositio. Tässä yhteydessä identiteetti viittaa ihmisen kielenkäytössään itsestään ja 

toisista ihmisistä rakentamiin määrityksiin. Nämä määritykset eivät olet pysyviä vaan 

tilannesidonnaisia. Identiteetti on osa merkityssysteemiä, ja tietyssä systeemissä ihmisille 

rakentuu tietynlaisia identiteettejä.72 Subjektipositiolla puolestaan viitataan ihmiselle tietyissä 

diskursseissa määräytyvää positiota, jotka saatetaan ottaa itsestään selvinä. Esimerkiksi 

 
66 Jokinen et al. 1993, 17-18 
67 Suoninen 2002, 17-19  
68 Suoninen 2002, 20  
69 Suoninen 2002, 20 
70 Jokinen & Juhila 2002, 67  
71 Pietikäinen & Mäntynen 2019, 27-28 
72 Jokinen & Juhila 2002, 68 
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koulussa oppilaiden ja opettajien positiot ovat varsin selkeät; opettaja opettaa, oppilaat 

kuuntelevat ja opiskelevat.73  

Diskurssianalyysille keskeistä on huomion kiinnittäminen kielen ja vallan suhteeseen. 

Diskurssien valta perustuu edellä mainittuun kielenkäytön kykyyn rakentaa sosiaalista 

todellisuutta. Pietikäisen ja Mäntysen kuvauksen mukaan kieltä käyttäessämme emme kuvaa 

ja muokkaa pelkästään puheen kohteena olevaa aihetta, vaan myös itseämme ja toisiamme, 

aikaamme sekä sen sosiaalisia ja kulttuurisia rakenteita ja toimintatapoja. Diskursseilla on siis 

kyky esittää tapahtumat ja ihmiset tietystä näkökulmasta ”totena” tai ”tapahtuneena”, ja tähän 

kykyyn perustuu myös niiden valta.74 Diskurssien todellisuutta rakentavasta ja sitä 

uusintavasta luonteesta johtuen ei siis ole yhdentekevää, millaiset sosiaalisen todellisuuden 

versiot pääsevät hallitsevaan asemaan. Tästä syystä diskurssianalyysissa on tärkeää keskittyä 

myös ideologisiin seurauksiin ja tarpeen vaatiessa kritisoida erialisia alistussuhteita 

oikeuttavia käytäntöjä ja diskursseja.75 Tämän tutkimuksen kannalta oleellista ovat aineistossa 

käytetyt, mahdollisesti tietynlaisia valtarakenteita uusintavat ja muokkaavat diskurssit.  

4.1.1 Sosiaalinen konstruktionismi   

Sosiaalinen konstruktionismi voidaan nähdä diskurssianalyysin viitekehyksenä.76 Sosiaalisella 

konstruktionismilla tarkoitetaan edellä käsiteltyä näkemystä kielestä sosiaalista todellisuutta 

rakentavana ja muokkaavana voimana sekä ajatusta kielen ja sosiaalisen toiminnan yhteen 

kietoutuneesta luonteesta.77 Kielen sosiaalista todellisuutta muokkaavalla luonteella on tässä 

tutkimuksessa merkittävä painoarvo. 

Ihmisen antamat representaatiot ylläpitävät kulttuuria kolmella eri tavalla. Ensinnäkin 

ne ylläpitävät vakiintuneita rakenteita, joiden noudattamista tai joista poikkeamista ne 

perustelevat. Ne ylläpitävät diskursseja, joihin ne viittaavat tai vetoavat, minkä lisäksi ne 

myös tuottavat lukuisia vaikeasti pääteltävissä olevia symbolisia ja aineellisia seurauksia.78 

Tästä syystä sananvalinnat eivät ole merkityksettömiä. Tämän tutkimuksen kontekstissa 

kielen ja kielellisten valintojen kulttuuria ja todellisuutta muokkaava toimintaa voidaan 

tarkastella useista näkökulmista. Jos luodaan esimerkiksi islamofobisia representaatioita, 

voidaan tällöin tukeutua lukuisiin eri diskursseihin. Näitä voivat olla esimerkiksi diskurssit 

 
73 Jokinen et al. 1993, 39 
74 Pietikäinen & Mäntynen 2019, 73  
75 Jokinen et al. 1993, 97 
76 Suoninen 2002, 38  
77 Pietikäinen & Mäntynen 2019, 240 
78 Suoninen 2002, 22  
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islamista väkivaltaa tai naisten alistamista oikeuttavana uskontona sekä terrorismiin ja 

suomalaisen kulttuurin suojelemiseen islamin vaikutukselta viittaavat diskurssit. 

Aineiston tulkinnassa täytyy ottaa huomioon paitsi kielen todellisuutta muokkaavat, 

myös jo olemassa olevia ja vakiintuneita rakenteita ylläpitävät diskurssit ja niiden merkitys. 

Tiettyjen, vakiintuneiden käytäntöjen jatkuminen edellyttää niiden hyväksymistä ja 

uusintamista.79 Esimerkiksi jo olemassa olevat rasistiset tai islamofobiset käytännöt, rakenteet 

ja diskurssit vaativat uusintamista pysyäkseen yllä. Tämän tutkimuksen kannalta olennaista 

on selvittää, missä määrin tutkimusaineisto mahdollisesti tukee ja ylläpitää tämänkaltaisia 

rakenteita. 

4.2 Laadullinen sisällönalanyysi 

Tämän tutkimuksen keskeinen metodi on diskurssianalyysi. Se toimii väljänä viitekehyksenä, 

eräänlaisena työkalupakkina, josta tarpeen vaatiessa sovelletaan kulloinkin parhaiten 

soveltuvia metodeja. Sen lisäksi hyödynnän aineiston analyysissa myös laadullista 

sisällönanalyysia. Tuomi ja Sarajärvi kuvaavat sisällönanalyysia perusanalyysimenetelmänä, 

jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Se toimii sekä yksittäisenä 

metodina, että myös diskurssianalyysin tapaan väljänä teoreettisena kehyksenä. 

Sisällönanalyysia on mahdollista hyödyntää myös yhdessä muiden analyysikokonaisuuksien 

kanssa, joten se sopii hyvin tukemaan diskurssianalyysia.80 Laadullinen tutkimus myös 

mahdollistaa useiden aineistotyyppien käyttämisen. Tyypillisiä aineistoja ovat erilaiset 

joukkotiedotuksen dokumentit, kuten sanoma- ja aikakauslehdet, radio- ja tv-ohjelmat sekä 

elokuvat.81 Näin ollen myös verkkomedia ja sen uutisvirta soveltuvat hyvin laadullisen 

sisällönanalyysin aineistoksi.  

 Sekä sisällönanalyysi että diskurssianalyysi ovat tekstianalyysia. Ne eroavat toisistaan 

siinä, että sisällönanalyysissa etsitään tekstin merkityksiä, diskurssianalyysin keskittyessä 

analysoimaan sitä, miten kyseisiä merkityksiä tekstissä tuotetaan.82 Tässä tutkimuksessa 

painotus on aineistosta ilmenevien merkityksien tuottamisessa, mutta sisällönanalyysia on 

mahdollista hyödyntää aineiston järjestämisessä. Sen avulla on tarkoitus luoda sanallinen ja 

selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä, tässä tapauksessa jihadiin ja islamiin liittyvistä 

representaatioista. Sisällönanalyysi auttaa järjestämään aineisto selkeään muotoon, 

kadottamatta kuitenkaan sen sisältämää informaatiota. Juurikin informaation lisäämistä 

 
79 Suoninen 2002, 24  
80 Tuomi & Sarajärvi 2009, 91  
81 Tuomi & Sarajärvi 2009, 84 
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voidaan pitää laadullisen analyysin tarkoituksena. Tavoitteena on luoda selkeää, yhtenäistä ja 

mielekästä informaatiota alun perin hajanaisesta aineistosta.83  

Laadullisen sisällönanalyysin yhdistäminen diskurssianalyysin menetelmään helpottaa 

paitsi aineiston selkeyttämistä, myös itse analyysia ja johtopäätösten tekemistä. Käytän 

aineistoa analysoitaessa pääsääntöisenä metodina diskurssianalyysia, joka soveltuu paremmin 

merkitysten tuottamisen tutkimiseen. Sisällönanalyysi puolestaan helpottaa aineiston 

lajittelussa ja aineiston purkamisessa mielekkäisiin kokonaisuuksiin, jotka diskurssianalyysin 

avulla pilkotaan pienempiin osiin lähempää tarkastelua varten. Näin ollen sisällönanalyysi 

mahdollistaa hyvin karkean aineiston jaottelun ja pelkistämisen, jossa aineistosta karsitaan 

pois kaikki ylimääräinen ja pyritään hahmottamaan tutkimuksen perusrakenne.84 

Sisällönanalyysi auttaa suuremman kuvan hahmottamisessa, kun taas diskurssianalyysin 

avulla on mahdollista lähteä purkamaan tätä kuvaa pienempiin osiin ja tarkastella sitä, miten 

erilaisia merkityksiä aineistossa tuotetaan.  

5. Yleiskatsaus aineistoon ja sen valintaan 
Analyysin kohteena on Suomen Uutisten jihad- ja islamaiheinen uutisointi vuosina 2019 ja 

2020. Aineisto on kerätty syksyn 2020 aikana, ja olen sen valinnassa pyrkinyt pysymään 

tarkasti rajatussa aihepiirissä, ottaen kuitenkin huomioon myös uutisoinnin monipuolisuuden 

ja aiheen moniulotteisuuden. Pyrkimyksenä on ollut koota mahdollisimman hyvin kyseisen 

aihepiirin uutisointia kuvaava ja monipuolinen aineisto, joka kattaa paitsi useita eri aiheita, 

myös samojen asioiden käsittelyä pidemmällä aikavälillä.   

Tutkimuksen aineisto on kerätty Suomen Uutisten verkkojulkaisusta aikaväliltä 

26.2.2019 – 7.11.2020. Aineisto koostuu 23 uutisartikkelista, joista 11 on julkaistu vuonna 

2020 ja loput 12 vuoden 2019 puolella. Aikavälin rajaamiselle näihin ajankohtiin on useita 

perusteita. Ensimmäinen ja tärkein syy on uutisten määrä. Suomen Uutiset on 

oikeistopopulistinen media, ja sen julkaisuissa korostuu maahanmuutto- ja erityisesti 

islamkritiikki. Näin ollen jihadista, terrorismista ja islamista yleisesti uutisoidaan lähes 

päivittäin, monesti jopa useaan kertaan päivässä. Samoista aiheista on myös tapana uutisoida 

lukuisia kertoja, joten materiaalia on saatavilla hyvin runsaasti. 

Materiaalin runsauden vuoksi aiheitta voisi käsitellä kattavasti jo yhden vuoden 

uutisoinnin perusteella. Päädyin kuitenkin pidempään, vajaan kahden vuoden aikaväliin, jotta 

tutkimuksessa olisi mahdollista havainnoida myös mahdollista uutisoinnin kehittymistä ja 
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asennemuutoksia tietyissä aiheissa. Olen valikoinut aineistoon uutisia, joista on uutisoitu 

ensimmäisen kerran jo alkuvuodesta 2019, mutta joiden käsittely Suomen Uutisissa jatkuu 

edelleen. Luonnollisesti pidempi aikaväli mahdollistaa myös useampien tapahtumien ja niiden 

uutisoinnin tarkastelun, mikä puolestaan laajentaa näkökulmaa ja antaa kattavamman 

käsityksen jihadin ja islamin käsittelystä Suomen Uutisissa.  

Aineiston keruun lähtökohtana oli kartoittaa ja kerätä mahdollisimman monipuolisesti 

erilaisia jihadiin ja terrorismiin liittyviä uutisartikkeleita, joiden pohjalta jihadista ja sen 

myötä islamista annettuja representaatioita voisi diskurssianalyysin keinoin eritellä. Aineiston 

valinnassa olen kiinnittänyt huomiota siihen, että valitut uutiset käsittelisivät sekä jihadistisia 

tekoja että niiden jälkipuintia. Esimerkiksi syksyn 2020 Euroopan terrori-iskuista tuotetusta 

uutisoinnista olen pyrkinyt valitsemaan sekä tekoja itseään koskevaa uutisointia heti niiden 

tapahduttua että aihetta koskevaa myöhempää uutisointia. Tällä olen pyrkinyt kasaamaan 

aineiston, joka pitää sisällään paitsi informatiivisia, myös asiaan erikseen kantaa ottavia 

uutisia.  

Aineiston 23:a artikkelista on jo ensitarkastelulla löydettävissä tiettyjä yhtenäisyyksiä ja 

toistuvia teemoja. Otsikkotasolla korotuvat sanavalinnat ja tietyt termit toistuvat myös 

sisällössä. Ensimmäiseksi kiinnitän huomiota tiettyjen termien käyttöön ja niiden 

esiintymiseen tekstissä. Aiheen kannalta merkittäviä termejä ovat terrori ja terrorismi, jihad ja 

jihadismi, islam ja islamismi sekä maahanmuutto, pakolaisuus ja turvapaikanhakija sekä uhka 

ja turvallisuus.  

Sana terrori esiintyy aineistossa eri muodoissaan 140 kertaa, kun tähän lasketaan 

mukaan myös sanat terrorinvastainen ja terrorismintorjunta sekä niitä vastaavat terrorialkuiset 

sanat. Jihad-alkuisia sanoja löytyy puolestaan aineistosta yhteensä 21, mikä on merkittävästi 

vähemmän kuin terrori-alkuisia sanoja. Tämän voi tulkita korostavan terroria ja terrorismia 

itsessään laajempana käsitteenä, jota jihad-nimitys tarpeen vaatiessa täydentää, tai kun 

tahdotaan erikseen korostaa kyseessä olevan juuri jihadistinen terrori tai terroristi. 

Terrorin jälkeen yleisin aineistossa esiintyvä termi on islam eri muodoissaan, sisältäen 

myös termin islamismi. Islamiin viitataan yhteensä 66 kertaa, nimenomaan islamismiin 

puolestaan löytyy yhteensä 35 viittausta. Huomioitavaa on se, että sanat islamismi ja terrori 

esiintyvät hyvin usein yhdessä. Tästä yleisimpiä esimerkkejä ovat islamistiset terrori-iskut ja 

islamistinen terrori. Sanan islam käyttö puolestaan on huomattavasti laajempaa, mutta paikoin 

se saa parikseen erilaisia liitteitä, jolloin puhutaan esimerkiksi ääri-islamista tai radikaalista 

islamista.  
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Maahanmuutto mainitaan aineistossa yhteensä 15 kertaa. Tähän lukeutuvat myös termit 

maahanmuuttovirasto ja maahanmuuttopolitiikka. Sen sijaan pakolainen ja pakolaisstatus 

esiintyvät kumpikin aineistossa ainoastaan kerran, kun taas turvapaikanhakija esiintyy 18 

kertaa. Lähes poikkeuksetta turvapaikanhakijoiden yhteydessä puhutaan myös terrorismista 

tai väkivallasta.  

Sana uhka esiintyy aineistossa 30 kertaa, turvallisuus puolestaan 31 kertaa. 

Huomioitavaa on, että hyvin useasti nämä esiintyvät yhdessä; puhutaan joko 

turvallisuusuhkista, jokin uhkaa turvallisuutta, turvallisuus on uhattuna ja niin edelleen. Suuri 

osa aineistosta käsittelee juurikin erilaisia uhkakuvia, niiden muodostumista ja syitä sekä 

niiden torjuntaa. Jihad, terrorismi, islam ja turvapaikanhakijat ovat lähtökohtaisesti näitä 

uhkia aiheuttavia tekijöitä. Erityisesti terrori esiintyy näiden uhkakuvien ja turvallisuusuhkien 

yhteydessä. Edellä mainittujen sanojen käyttö on havaittavissa paitsi uutisten sisällöissä, myös 

otsikkotasolla. Suurin osa aineiston otsikoista sisältää vähintään yhden edellä mainituista 

sanoista.   

6. Keskeiset diskurssit 
Tässä osiossa pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseen edellä käsiteltyjen metodien ja 

havaintojen pohjalta. Laadullisen sisällönanalyysin keinoin on ollut mahdollista tulkita 

aineistoa siten, että niin sanottu suuri kuva on hahmottunut. Olen tässä yhteydessä 

hyödyntänyt laadullista sisällönanalyysia hyvin väljänä viitekehyksenä ja soveltanut 

prosessia, jossa aineisto ensin pelkistetään, sitten ryhmitellään ja lopuksi luodaan teoreettiset 

käsitteet.85 Tämän tutkimuksen kannalta oleellista on ollut lähinnä aineiston pelkistäminen ja 

suurien linjojen hahmottaminen sekä sitä seurannut ryhmittely. Tämän jälkeen olen siirtynyt 

hyödyntämään diskurssianalyysia ja erityisesti retorista analyysia sen osana.  

Retorisen analyysin ja uutisten lähemmän tarkastelun myötä tutkimusaineistosta ja sen 

keskeisistä diskursseista on rakentunut tietynlainen kuva, jota lähden tässä osiossa 

purkamaan. Selkeimpiä ja tutkimuksen kannalta merkittävimpiä aineistosta esiin nousseita 

diskursseja ovat populistinen me vastaan muut -diskurssi, islamin ja turvapaikanhakijoiden 

näkeminen turvallisuusuhkana sekä äärioikeiston toimien vähätteleminen ja niiden 

puolusteleminen. Aloitan tarkastelemalla populistiselle retoriikalle tyypillistä me vastaan 

muut -ajattelua.  

 
85 Tuomi & Sarajärvi 2009, 108-109 
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6.1 Me ja muut 

Retoriikalla tarkoitetaan kielenkäytön avulla tapahtuvaa, tietylle yleisölle kohdennettua 

suostuttelua ja vakuuttelua, jolla pyritään saamaan tuo kyseinen yleisö asettumaan halutun 

asian taakse.86 Populistiselle retoriikalle ovat tyypillisiä kriisipuhe ja kriisitietoisuus. 

Kriisiretoriikka on ollut historiallinen osa sekä populististen puolueiden nousua että niiden 

argumentaatiota aina 1800-luvun lopusta asti. Populistiselle kriisiretoriikalle on tyypillistä 

ajatus, jonka mukaan erilaisten kriisien kohdatessa yhteiskuntaa voidaan ongelmat välttää 

vain omaksumalla heidän esittämänsä poliittiset ratkaisut.87 Tämä pätee erityisesti 

perussuomalaisten kohdalla tarkasteltaessa maahanmuuttokeskustelua ja esimerkiksi vuoden 

2015 Euroopan pakolaiskriisiä. Kriisipuheen lisäksi populistista retoriikkaa leimaavat erilaiset 

anti-ismit ja selkeät rajanvedot, minkä vuoksi populistista retoriikkaa onkin usein tapana 

luonnehtia vastustuksen retoriikaksi. Tämä asioiden kertominen ja julkituominen vastustuksen 

kautta puolustamisen sijaan on tehokeino, jolla on perinteisesti pyritty saamaan retoriikkaan 

lisää räväkkyyttä.88 Tämä vastustamisen retoriikka on nähtävissä myös perussuomalaisten 

suhtautumisessa maahanmuuttoon ja islamiin.  

Suomen Uutisissa käytetyt retoriset keinot ovat tämän tutkimuksen kannalta erityisen 

mielenkiintoisia. Retoristen keinojen lähempi tarkastelu on mahdollista diskurssianalyysiin 

kuuluvan retorisen analyysin avulla. Retorisen analyysin avulla on mahdollista tarkastella 

erilaisten asioiden ja tapahtumien normalisoimista ja oikeuttamista, mutta toisaalta myös sitä, 

miten jostakin asiasta luodaan epäsuotava tai epänormaali. Se auttaa ymmärtämään, miten 

retoristen keinojen avulla rakennetaan faktoja, tuotetaan identiteettejä ja subjektipositioita, 

rakennetaan, vahvistetaan tai kyseenalaistetaan kategorisointeja, ja miten tämä kaikki 

vaikuttaa siihen, millaiseksi sosiaalinen todellisuus rakentuu. Retorinen analyysi auttaa myös 

valtasuhteiden analysoinnissa, sillä retorinen argumentaatio on kiinteästi sidoksissa 

hegemonisten diskurssien rakentamiseen ja purkamiseen.89 

Populistisessa retoriikassa kansan tahtoa tulee noudattaa. Wibergin mukaan populistit 

sitoutuvat kuitenkin samalla ajatukseen, jonka mukaan heidän kanssaan eri mieltä olevat eivät 

kuulu kansaan. Näin ollen ”kansa” saattaa olla hyvin pieni osa väestöä, jopa selvä 

vähemmistö. Populismi vetoaa kansan tyytymättömyyteen ja vaatii joko poliittista muutosta 

tai muutoksen pysäyttämistä.90 Mikäli kansana pidetään perussuomalaisten kannattajakuntaa, 

 
86 Jokinen & Juhila 2002, 77  
87 Vaarakallio & Palonen 2017, 51-52  
88 Vaarakallio 2017, 213   
89 Jokinen 2002, 156-157  
90 Wiberg 2011, 12-14   
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kuuluvat siihen erityisesti matalasti koulutetut, mutta toisaalta tulotasoltaan keskiluokkaiset, 

maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen kriittisesti suhtautuvat ihmiset. Kontrastin vuoksi 

todettakoon, että poliittisista puolueista kauimpana perussuomalaisten äänestäjistä ovat 

vihreät, jotka ovat paitsi korkeammin koulutettuja, myös keskimäärin nuorempia.91  

Poliittisella janalla perussuomalaisten ja vihreiden äänestäjät asettuvat kauimmas 

toisistaan. Tällaisten vihreiden, monikulttuurisuuteen suopeasti suhtautuvien arvojen kritiikki 

näkyy vahvasti myös tutkimusaineistossa. Aineiston uutisissa on havaittavissa selvää jakoa 

meihin, eli islamiin, maahanmuuttoon, turvapaikanhakijoihin ja monikulttuurisuuteen 

kriittisesti suhtautuviin sekä heihin, eli kyseisiin ryhmiin kuuluviin sekä näihin myönteisesti 

suhtautuviin. Tällainen diskurssi on nähtävissä erityisesti muita hallituspuolueita ja niiden 

toimintaa kritisoivissa uutisissa. Varsinkin al-Holin leiriltä palaaviin naisiin ja lapsiin 

keskittyvässä uutisoinnissa on rakennettu kuvaa muista puolueista valehtelevina, 

epäluotettavina ja Suomen turvallisuuteen välinpitämättömästi suhtautuvina.92  

Me vastaan muut -diskurssia tarkasteltaessa on otettava huomioon uutisaineistossa 

otettu asemoituminen. Diskurssianalyysin yhteydessä asemoitumisella tarkoitetaan position 

ottamista julkisessa keskustelussa. Keskeistä argumentaatiossa on oman position 

puolustaminen ja vahvistaminen sekä vastaposition heikentäminen ja kritisointi.93 

Perussuomalaisten vastapositiona ovat tässä tapauksessa muut puolueet ja kritiikin kohteena 

niiden toiminta. Tässä osiossa käsittelen niitä retorisia keinoja, joita Suomen Uutiset 

perussuomalaisten äänenkannattajana vastapositiotaan kohtaan käyttää. Tämä argumentaatio 

ei kuitenkaan tapahdu tyhjiössä, eivätkä sen seuraukset rajoitu pelkästään siihen, miten 

vastapuoli kokee saamansa kritiikin. Puheella on aina jokin yleisö, ja argumentoidessaan 

puhuja pyrkii sitouttamaan yleisön esittämäänsä argumenttiin. Argumentoidessaan muita 

puolueita ja esimerkiksi monikulttuurisuutta vastaan Suomen Uutiset kohdistaa puheensa 

perussuomalaisten kannattajille ja pyrkii sitouttamaan heitä näihin argumentteihin. Tämän 

seurauksena sosiaalinen todellisuus rakentuu sellaiseksi kuin se tässä argumentaatiossa 

kuvataan.94 Islamin ja monikulttuurisuuden sekä niihin suvaitsevaisesti suhtautuvien 

puolueiden ja henkilöiden kritiikillä Suomen Uutiset rakentaa yleisölleen kuvaa sosiaalisesta 

todellisuudesta, jossa kyseiset asiat ovat epäilyttäviä ja epätoivottavia, eivätkä niitä 

kannattavat ihmiset kuulu kansaan eli meihin. 

 
91 Suhonen 2011, 68-72  
92 Esim. Suomen Uutiset 5.11.2020, 1.6.2020 sekä 26.2.2019, viitattu 29.12.2020 
93 Jokinen 2002, 127  
94 Jokinen 2002, 128  
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Erityisesti vihreisiin kohdistuvaa vihamielisyyttä ja kritiikkiä esiintyy aineistossa 

runsaasti. Al-Holin leiriltä palaavia perheitä koskevassa, 1.6.2020 julkaistussa uutisessa 

vihreiden toiminta ja tavoitteet rinnastetaan terroristijärjestö Isisiin. Halla-ahon kommentin 

mukaan: ”Isisin ja vihreiden tavoitteet kohtaavat siinä, että kumpikin haluaa fanaatikkojen 

palaavan länsimaihin jatkamaan tihutöitään.”95 Tässä lainauksessa on retorisena tehokeinona 

käytetty rinnastusta, jonka avulla vaarallisen terroristijärjestön tavoitteet on rinnastettu 

ideologialtaan perussuomalaisten arvojen vastaiseen puolueeseen. Tällä rinnastuksella sekä 

puheella ”vihreästä agendasta” ja ”vihreästä maahanmuuttoagendasta” pyritään luomaan 

kyseisen puolueen edustajille subjektipositio, joka mahdollistaa kritiikin.96 Samassa uutisessa 

nostetaan myös esiin Halla-ahon ilmaisema huoli siitä, miten ulkoasianhallinto ja 

sisäministeriö ovat ”vihreiden kaltaisen liikkeen hallussa.” Lisäksi puhutaan ”vimmaisesta 

projektista maahanmuuttolainsäädännön rikkomiseksi” ja ”siirtolaisinvaasion torjunnan 

sabotoimisesta.”97  

Tämänkaltainen kielenkäyttö osoittaa, että oletukset kielestä selkeänä, neutraalina ja ei-

poliittisena samoin kuin käsitykset journalismista neutraalina ja faktuaalisena eivät aina pidä 

paikkaansa. Kuten Richardson huomauttaa, ovat tällaiset näkemykset vaarallisia, johtuen siitä, 

että omat tarkoituksemme muokkaavat kieltä, joka puolestaan rakentaa ja ylläpitää valta-

asetelmia.98 Edellä mainittujen esimerkkien lisäksi herjaavat otsikot, kuten: 

Perussuomalaiset: Hallitus pahentaa turvallisuusuhkaa, jonka islamismi aiheuttaa,99 Jussi 

Halla-aho: tiedostava vasemmisto sallii keppihevostelun itselleen, mutta paheksuu muita100 

sekä Ranne: Pohjoismaiden vihervasemmisto siunaa äärivasemmistolaisen ja uskonnollisen 

väkivallan101 osoittavat pyrkimystä tietynlaisen identiteetin luomiseen kyseisille ryhmille, eli 

hallitukselle ja erityisesti vihreille sekä vasemmistolaisille. Tällainen syyttävä ja halveksiva 

puhetapa ei suinkaan ole merkityksetön valinta poliittisista vastustajista puhuttaessa. Sillä, 

miten jokin joukko uutisoinnissa kuvataan, on merkitystä sen kannalta, miten heidät nähdään 

suhteessa muihin ja miten heihin suhtaudutaan. Toimittaja tekee ihmisjoukkoa kuvatessaan 

valinnan, miten kyseinen joukko esitetään, ja tällä on vaikutusta myös siihen, miten kyseisiin 

toimijoihin liitetyt ryhmät nähdään.102 Näin ollen kyseinen diskurssi ei ulotu pelkästään 

 
95 Suomen Uutiset 1.6.2020, viitattu 29.12.2020  
96 Ks. esim. Jokinen 2002, 68, 153-154 
97 Suomen Uutiset 1.6.2020, viitattu 29.12.2020  
98 Richardson 2006, 13-14 
99 Suomen Uutiset 5.11.2020, viitattu 29.12.2020 
100 Suomen Uutiset 8.8.2019, viitattu 29.12.2020 
101 Suomen Uutiset 31.10.2029, viitattu 29.12.2020 
102 Richardson 2006, 49-50 
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hallitukseen ja esimerkiksi vihreiden kansanedustajiin, vaan negatiiviset mielikuvat 

yhdistetään myös heidän äänestäjiinsä. 

Perussuomalaisten toiminnasta Suomen Uutiset pyrkii luomaan mahdollisimman 

rationaalista ja positiivista mielikuvaa sekä korostamaan puolueen paremmuutta suhteessa 

hallitukseen ja poliittisiin vastustajiin. Edellä mainitussa uutisessa103 hallitusta ja vihreitä 

syytetään valehtelusta ja lakien rikkomisesta, kun taas perussuomalaisten todetaan 

koronakriisin vuoksi ”herrasmiesmäisesti” vetäneen välikysymyksensä pois. Tässä kohdassa 

koronkriisiin vetoaminen on selvää taktikointia. Tilanteesta luodaan kuva, jossa 

perussuomalaiset ymmärtäväisesti ja rationaalisesti vetävät välikysymyksensä pois, jotta 

hallitus voisi keskittyä kriisin hoitoon. Sen sijaan ”Ohisalon ja kumppaneiden” todetaan 

”vimmaisesti” rikkovan maahanmuuttolainsäädäntöä. Tällainen kontrastiparin luominen 

perussuomalaisten ja vihreiden sekä vasemmiston välille toistuu myös muissa aineiston 

uutisissa. Retorisena keinona kyse on vastakkainasettelusta, jossa oma näkemys koristellaan 

ja esitetään ylivertaisena kilpailevaan näkemykseen verrattuna.104 Suomen Uutiset pyrkii 

perussuomalaista ideologiaansa vahvistaakseen luomaan vastakkainasetteluja ja rakentamaan 

negatiivista kuvaa irrationaalisesta, Suomen turvallisuutta ja kansan mielipiteitä väheksyvästä 

vihervasemmistosta. Kontrastiparina ovat kansan etua puolustavat, rationaaliset 

perussuomalaiset. Monesti yhtälöön liitetään myös isänmaallisuus. Perussuomalaisten 

puolustaessa isänmaallisia arvoja, nähdään vastapuolen halventavan niitä ja suhtautuvan 

kevyesti suomalaisuuteen. Tästä esimerkkinä perussuomalaisten kansanedustajan Jani 

Mäkelän kommentti, jonka mukaan ”Suomen kansalaisuuden saa nykyään suorastaan 

alennusmyynnistä!”105  

Populistista retoriikkaa on luonnehdittu vastustuksen retoriikaksi. Asioiden käsittely 

vastustuksen kautta on retorinen tehokeino, jolla saadaan argumentaatiosta iskevämpää.106 

Tyypillistä on myös anti-intellektuaalinen, eksklusiivinen ja aggressiivinen retoriikka, jolla 

vastapuolen kimppuun käydään.107 Kyseinen retoriikkaa korostuu etenkin muiden puolueiden 

toimintaa käsittelevässä uutisoinnissa. Edellä kuvattu syyttely ja suoranainen herjaaminen 

ovat omiaan luomaan vahvoja mielipiteitä niiden kohteena olevista puolueista ja 

kansanedustajista. Joukkotiedotuksen voima tunnustetaan yleisesti, ja sillä on kyky vaikuttaa 

valtasuhteisiin. Tämä koskee myös poliitikkojen ja suuren yleisön välisiä suhteita. Tämä 

 
103 Suomen Uutiset 1.6.2020, viitattu 29.12.2020 
104 Jokinen 2002, 153   
105 Suomen Uutiset 5.11.2020, viitattu 1.1.2021 
106 Vaarakallio 2017, 213  
107 Wodak 2015, 22  
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puolestaan johtaa kysymykseen tiedotusvälineiden kielestä ja sen ideologisuudesta. 

Tiedostusvälineiden käyttämä kieli, sen rakentamat representaatiot ja sosiaaliset identiteetit 

muokkaavat sosiaalista todellisuutta ja vaikuttavat kohdeyleisöönsä.108 On eri asia tutkia 

ideologisten väitteiden vaikutusta valtasuhteisiin kuin arvioida niiden totuudenmukaisuutta. 

Kriittinen diskurssianalyysi ei kuitenkaan voi suhtautua välinpitämättömästi valheellisiin 

ideologisiin oletuksiin ja totuutta koskeviin kysymyksiin. Selvästi valheelliset ideologiset 

oletukset on voitava osoittaa vääriksi.109 Valheellisilla ideologisilla oletuksilla tarkoitetaan 

tässä yhteydessä esimerkiksi rasistisia näkemyksiä, joiden mukaan muslimit ovat väkivaltaan 

taipuvaisia ja primitiivisiä sekä näkemyksiä vihreistä terroristien tukijoina.   

6.1.1 Suhtautuminen poliittiseen ja uskonnolliseen väkivaltaan 

Tarkasteltaessa perussuomalaisten ja vasemmistolaisten erimielisyyksiä otsikkotasolla 

kytkeytyvät nämä kiistat pitkälti islam- ja turvapaikkakeskusteluun. Eräs tällainen uutinen on 

8.8.2019 ilmestynyt, vasemmiston toimintaa kritisoiva uutinen otsikolla Jussi Halla-aho: 

tiedostava vasemmisto sallii keppihevostelun itselleen, mutta paheksuu muita.110 Uutinen 

käsittelee Halla-ahon Facebook-julkaisua, jossa tämä kritisoi vasemmiston suhtautumista 

erilaisten ääriliikkeiden harjoittamaan väkivaltaan. Ensinnäkin otsikko on luonteeltaan 

lainaus, jossa vedotaan auktoriteettiin ja tämän mielipiteeseen, tässä tapauksessa 

perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahoon.111 Otsikko on myös syytös. Vasemmiston 

kuvataan sallivan ”keppihevostelun” itselleen eli jonkin ilmiön käyttämisen poliittisen 

agendansa tukena, mutta paheksuvan muita, jotka näin tekevät. Tässä tapauksessa on kyse 

siitä, miten äärioikeiston ja turvapaikanhakijoiden käyttämään väkivaltaan suhtaudutaan. 

Halla-ahon mukaan: ”Kun islamistit tappavat kymmeniä ihmisiä, tapauksilla EI pidä 

syyllistää muslimien maltillista enemmistöä. Päinvastoin pitää tukea rauhanomaisen islamin 

edustajia”. Tähän liittyen Halla-aho jatkaa:  

 

”Kun äärioikeistolaiset hörhöt tappavat kymmeniä ihmisiä, tapauksilla PITÄÄ syyllistää 

kansallismielisten maltillista enemmistöä. Rauhanomaisen kansallismielisyyden edustajia vastaan 

pitää hyökätä, koska juuri he luovat kasvupohjaa väkivaltaiselle äärioikeistolle.” 

 

Kyseistä ilmiötä Halla-aho nimittää vasemmiston kaksoisstandardiksi. Huomattava 

sanavalinta on myös otsikon termi ”tiedostava vasemmisto” ja uutisessa esiintyvä, 

 
108 Fairclough 1997, 23  
109 Fairclough 1997, 26  
110 Suomen Uutiset 8.8.2019, viitattu 23.12.2020 
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lainausmerkkeihin asetettu sana ”tiedostajien”. Lainausmerkkien käytöstä ja tekstiyhteydestä 

on pääteltävissä sanan käyttö ironisessa merkityksessä. Siinä missä tiedostaminen voidaan 

yleensä nähdä hyvänä asiana, on siitä tässä yhteydessä tehty pilkan kohde, joka liitetään 

turvapaikanhakijoiden sympatisointiin. Asetelmassa on havaittavissa tyypillinen 

maahanmuuttoon liittyvä vastakkainasettelu, jossa vasemmisto nähdään avoimia rajoja, 

monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta kannattavana mutta kykenemättömänä myöntämään 

näiden aiheuttamia ongelmia. Toisella puolella ovat ”rationaaliset”, suljettuja rajoja ja 

nationalismia kannattavat perussuomalaiset.112 Otsikossa tai uutisessa ei myöskään tarkenneta 

sitä, mitä vasemmistolla tässä yhteydessä tarkoitetaan. Kyseessä on siis yleistys, jonka voi 

tulkita tarkoittavan lähes ketä tahansa, joka jakaa ”tiedostavat”, monikulttuurisuuteen 

suopeasti suhtautuvat vasemmistolaiset arvot.  

Uutiseen valikoidut Halla-ahon kommentit toistavat populistiselle retoriikalla tuttua 

kaavaa, jossa islam ja maahanmuuttajat nähdään uhkana. Halla-aho puhuu ensin 

turvapaikanhakijoista, mutta kääntää sen jälkeen puheensa islamisteihin. Asiayhteydestä voi 

kuitenkin päätellä, että myös turvapaikanhakijoiden kohdalla kyse on muslimeista. Puhe siitä, 

miten ”turvapaikanhakijat tappavat, raiskaavat ja pahoinpitelevät” on omiaan vahvistamaan 

kuvaa muslimeista konfliktihakuisena, irrationaalisena ja vieraana joukkona.113 Vaikka Halla-

aho puhuu myös muslimien maltillisesta enemmistöstä, vahvistaa edellä mainittu puhetapa 

islamofobista diskurssia muslimeista väkivaltaisena ja fundamentalismiin taipuvaisena 

monoliittina.  

Vasemmiston toimintaa suhteessa uskonnolliseen väkivaltaan kritisoidaan myös edellä 

mainitussa uutisessa otsikolla Ranne: Pohjoismaiden vihervasemmisto siunaa 

äärivasemmistolaisen ja uskonnollisen väkivallan.114 Keskiössä on Pohjoismaiden vihreän 

vasemmiston Pohjoismaiden neuvostolle tekemä aloite, jossa toivotaan yhteistyötä 

äärioikeiston torjumiseksi. Uutisen otsikosta on tässäkin tapauksessa poimittavissa useita 

retorisia keinoja. Ensinnäkin otsikko on jälleen kerran lainaus. Otsikossa lainataan 

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtajaa Lulu Rannetta. 

Retorisena vaikuttamisen keinona kyseessä on auktoriteettiin vetoaminen ja konsensuksen 

hakeminen omien mielipiteiden tueksi.115 Tässä tapauksessa auktoriteetti, johon vedotaan, on 

 
111 Jokinen 2002, 138-139  
112 Wiberg 2011, 17-18  
113 Poole 2002, 45-46 
114 Suomen Uutiset 31.10.2019, viitattu 27.12.2020 
115 Jokinen 2002, 138-139  
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Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja, joka toimii myös 

perussuomalaisten kansanedustajana.116  

Erityisen mielenkiintoisia ovat otsikon sanavalinnat ja niiden käyttö. Otsikossa 

esiintyvä termi vihervasemmisto ei ole täysin ongelmaton. Loppukesällä 2018 eduskunnassa 

nousi pienimuotoinen kohu silloisen pääministeri Juha Sipilän käytettyä puheessaan kyseistä 

termiä. Termi katsottiin ongelmalliseksi johtuen sen oikeistopopulistisista juurista ja sen 

käytöstä poliittisessa viholliskuvastossa.117 Alun perin termiä ovat poliittisessa yhteydessä 

käyttäneet Jussi Halla-aho blogiteksteissään ja kansanedustaja Olli Immonen eduskunnassa. 

Sittemmin sen käyttämisestä on käyty laajaa keskustelua liittyen siihen, missä yhteydessä ja 

kenen toimesta sitä voi neutraalisti käyttää. Kuten kielenkäytössä yleensä, myös termiin 

vihervasemmisto liittyy erilaisia valta-asetelmia riippuen asiayhteydestä ja kielen 

käyttäjästä.118 Tässä yhteydessä puhe vihervasemmistosta voidaan käsittää 

tarkoituksenmukaisena subjektiposition luomisena, jossa oikeistopopulistisesta diskurssista 

käsin tiettyä poliittista kantaa edustavalle joukolle luodaan tietty, negatiiviseksi mielletty 

identiteetti.119 Otsikossa ja uutisessa tähän vihervasemmistolaiseen identiteettiin liitetään 

oikeistopopulistisesta näkökulmasta epäilyttäviksi ja epämiellyttäviksi miellettyjä piirteitä. 

Näitä on muun muassa äärioikeiston vastustaminen ja uskonnollinen suvaitsevaisuus.  

Otsikon loppuosan ”…siunaa äärivasemmistolaisen ja uskonnollisen väkivallan” 

mukaan Pohjoismaiden neuvoston vihreä vasemmistoryhmä suhtautuisi myönteisesti sekä 

äärivasemmistolaiseen että uskonnolliseen väkivaltaan. Tässä yhteydessä on käytetty termiä 

siunata, mikä viittaa jonkin asian hyväksymiseen tai sen pitämiseen suotavana, jopa siihen 

kehottavana. Kyseessä on väite, jota ei kuitenkaan pystytä perustelemaan. Uutisessa kerrotaan 

Pohjoismaiden vihreän vasemmiston puolueryhmän vedonneen Pohjoismaiden neuvostoon 

äärioikeiston toimien torjumiseksi. Tämä on uutisessa tulkittu siten, ettei vasemmistolaisten 

tai uskonnollisten ryhmien käyttämää väkivaltaa oteta todesta, vaan ne nähdään jopa 

hyväksyttävänä. Uutisessa puhutaan myös niin sanotusta väkivallan hierarkiasta. Tässä on 

kyse siitä, että:  

 

 
116 Eduskunta.fi – Kansanedustajat: Lulu Ranne. Viitattu 27.12.2020  
117 Yle.fi – Li Andersson hermostui Sipilän käyttämästä termistä: ”Todellinen rimanalitus 
pääministeriltä”, viitattu 27.12.2020  
118 Yle.fi – Kokkarit, kepulaiset, persut? Vihervasemmisto-gate herätti keskustelun, miten politiikkoja 
voi kutsua, viitattu 27.12.2020  
119 Jokinen & Juhila 2002, 67-68  
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”…äärivasemmisto on valmis väkivaltaan vastustaessaan äärioikeistoa, joka on valmis väkivaltaan 

vastustaessaan poliittista ääri-islamia, joka on valmis väkivaltaan ja terrorismiin kaikkia viholliseksi 

kokemiaan vastaan.” 

 

Tämä väkivallan hierarkia on sikäli mielenkiintoinen, että se asettaa vastakkain äärioikeiston 

ja äärivasemmiston, muttei määrittele niitä millään tavoin. Niiden harjoittamana väkivallan 

kohteet on kuitenkin selkeästi määritelty, kun taas ääri-islamin kohdalla väkivalta suunnataan 

”kaikkia viholliseksi koettuja vastaan.” Toisin kuin äärivasemmiston ja äärioikeiston kohdalla 

on ääri-islamista puhuttaessa nostettu väkivallan rinnalle terrorismi. Kyseisellä valinnalla 

luodaan kuvaa uskonnollisesta väkivallasta nimenomaisesti islamiin liittyvänä, satunnaisesti 

kohdistettuna, irrationaalisena ja yleiseen tuhoon sekä epäjärjestykseen pyrkivänä toimintana. 

Vaikka äärioikeiston ja -vasemmiston harjoittama väkivalta tuomitaan, annetaan sille 

kuitenkin jokin perusteltu syy. Ääri-islamilaisesta väkivallasta sen sijaan pyritään luomaan 

kuvaa kaikkia vastaan satunnaisesti suunnattuna primitiivisenä väkivaltana, joka erottuu 

tasapainoisesta länsimaisesta ajattelusta ja toiminnasta.120 

Uutisessa korostetaan vasemmistolaista ja ääri-islamilaista väkivaltaa suhteessa 

äärioikeiston väkivallantekoihin. Uutisessa lainattujen tilastojen mukaan Suomessa tuli 

vuonna 2017 viranomaisten tietoon kaikkiaan 33 535 pahoinpitelyrikosta, joista alle sadan 

epäiltiin liittyvän poliittiseen ääriajatteluun. Näistä noin 50 liitettiin äärioikeistoon, kolmasosa 

uskontoon ja loput äärivasemmistoon.121 Äärioikeistoon liittyneiden rikosten mainitaan 

uutisen mukaan liittyneen pitkälti ”…ns. skinheadien spontaaniin katuväkivaltaan, joka 

jostain syystä luokitellaan poliittiseksi ekstremismiksi.” Tässä kohden on havaittavissa selvä 

pyrkimys häivyttää skinheadien poliittinen agenda ja kuitata teot samanlaisena äärioikeiston 

”hörhöjen” toimintana kuin aiemmin käsitellyssä Halla-ahon kommentissa.122 Samoin 

kirjoittaja jättää huomiotta sen, että vaikka kyseisen tilaston mukaan poliittinen ekstremismi 

oli syynä alle sataan pahoinpitelyrikokseen, oli äärioikeiston osuus kyseisistä rikoksista yli 

puolet.  

Kyseenalaista mielikuvaa vasemmistosta luodaan myös Turun terrori-iskun 

muistotilaisuutta käsittelevässä artikkelissa. 18.8.2019 ilmestyneessä uutisessa todetaan, että 

”…vasemmistolaisten rumpuryhmä ei päässyt sinne metelöimään ja häiritsemään 

muistotilaisuutta, kuten viime vuonna.”123 Kuvauksessa vasemmiston toiminta nähdään 

 
120 Poole 2002, 140-141 
121 Suomen Uutiset 31.10.2020, viitattu 27.12.2020 
122 Suomen Uutiset 8.8.2019, viitattu 27.12.2020 
123 Suomen Uutiset 18.8.2019, viitattu 14.1.2021 
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”metelöintinä” ja ”häiritsevänä”, eikä tässäkään uutisessa eritellä tarkemmin sitä, minkä sortin 

vasemmistosta on kyse. Kuvaus jättää auki myös sen, miksi kyseinen rumpuryhmä oli 

paikalla muistotilaisuudessa. Rivien välistä on kuitenkin tulkittavissa, että kyse on siitä, ettei 

vasemmistolaisen näkökulman mukaan olisi soveliasta muistella tapahtumaa siksi, että 

kyseessä oli juuri islamistinen terrori-isku. Iskun islamistista luonnetta on erikseen korostettu 

uutisen alussa puhumalla ”Suomen ensimmäisestä islamilaisesta terrori-iskusta.”   

Vihreiden vertaaminen terroristijärjestö Isisiin, syytökset lain rikkomisesta ja 

suomalaisten turvallisuuden tahallisesta vaarantamisesta ”vihreän maahanmuuttoagendan” 

vuoksi sekä valehtelijoiksi leimaaminen ovat kaikki osa edellä mainittua populistista 

vastakkainasettelun retoriikkaa. Väitteet ovat joko liioiteltuja, kyseenalaisesti perusteltuja tai 

suoranaista valehtelua. Sosiaalisen todellisuuden rakentajana tällainen diskurssi palvelee 

perussuomalaisten omaa populistista agendaa luoden epäluottamusta ja syventäen kahtiajakoa 

poliittisten näkemysten välillä. Erityisen huolestuttavaa on kuitenkin tällaisten, pitkälti 

erilaisille uhkakuville ja perättömille väitteille rakentuvan me vastaan muut -diskurssin 

vaikutus keskustelun perimmäisiin syihin, erityisesti maahanmuuttoon. Poliittisen me vastaan 

muut -diskurssin takana on kyse juurikin maahanmuuton ja monikulttuurisuuden 

vastustamisesta sekä suoranaisesta islamofobiasta. Maahanmuuttoon, monikulttuurisuuteen ja 

islamiin myönteisesti suhtautuvien puolueiden ja liikkeiden kritisointi kovin sanankääntein 

paljastaa perussuomalaisten suhtautumisen juuri maahanmuuttoon ja islamiin. Poliittisiin 

toimijoihin kohdistuva kritiikki on puolestaan keino tehdä selvä ideologinen ero kyseisiin 

asioihin myötämielisesti suhtautuvien ja perussuomalaisten välille. Tässä diskurssissa kritiikki 

kohdistuu poliittisiin toimijoihin, mutta aineistosta on löydettävissä myös hyvin vahva, 

suoraan maahanmuuttajiin ja islamiin vihamielisesti suhtautuva diskurssi. Tätä, koko 

tutkimuksen kannalta kenties merkittävintä ja samalla huolestuttavinta ilmiötä käsittelen 

seuraavaksi.  

6.2 Islam ja turvapaikanhakijat turvallisuusuhkana 

Islam on tyypillistä liittää uutisoinnissa terrorismiin.124 Merkittävin aineistosta nouseva 

diskurssi liittyy islamin ja turvapaikanhakijoiden näkemiseen turvallisuusuhkana. Läpi 

aineiston on havaittavissa selkeä islaminvastainen, maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen 

parhaimmillaan kriittisesti, pahimmillaan vihamielisesti suhtautuva puhetapa. Tässä 

kappaleessa keskityn avaamaan tarkemmin sitä, miten tämä islamin ja maahanmuuton 

 
124 Taira 2014, 13 
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vastainen, turvallisuusuhkiin keskittyvä diskurssi aineistossa ilmenee. Aloitan tarkastelemalla 

joitakin otsikoita ja erilaisia kategorisointeja.  

6.2.1 Kategorisointi terrorismin ja kansallisuuden perusteella  

Uutisten analysoinnissa otsikot ja niiden sisältö ovat merkittävässä asemassa. Otsikon tärkein 

tehtävä on herättää lukijan mielenkiito ja antaa tietoa uutisen sisällöstä.125 Jokainen otsikossa 

tehty valinta myös vaikuttaa siihen, millainen kuva käsiteltävästä aiheesta rakentuu.126 

Otsikon sanavalinnat eivät näin ollen ole suinkaan merkityksettömiä, vaan ne luovat 

kokonaiskuvan siitä, mitä lukijalla on odotettavissaan. Huhtikuussa 2020 Ranskassa 

tapahtuneesta terrori-iskusta uutisoidaan seuraavasti: Sudanilainen terroriepäilty oli 

tyytymätön elämäänsä ”vääräuskoisten” maassa Ranskassa.127 Otsikkoa analysoitaessa on 

kiinnitettävä huomiota paitsi siihen mitä sanotaan, myös siihen, mitä jätetään sanomatta ja 

mitä olisi voitu ilmaista toisin.128 Otsikon kuvaamassa uutisessa kerrotaan, miten 

terroristiseksi luokitellun teon tekijä oli uskonnollisista syistä kokenut elämänsä vaikeaksi 

Ranskassa ja miten se oli ajanut hänet suorittamaan kyseisen iskun. Itse teon ja tekijän 

tyytymättömyyden lisäksi otsikko kuvaa miehen kansalaisuutta. Sen sijaan, että puhuttaisiin 

esimerkiksi terroriepäillystä tai vaikkapa Ranskan terroriepäillystä, on otsikossa tehty 

tietoinen valinta korostaa miehen kansalaisuutta. Valinta on sikäli mielenkiintoinen, että 

sanan sudanilainen jättäminen pois otsikosta ei olisi muuttanut otsikon sisältöä, joka käsitteli 

miehen tekoa ja hänen tyytymättömyyttään elämäänsä. 

Edellä kuvattu tekijän identifioiminen nimenomaan uskonnon ja etnisen taustan kautta 

on osa kategorioiden käyttöä. Retorisena keinona kategorisointi on tehokasta, sillä kyse on 

mielikuvien luomisesta. Jokinen listaa kategorioiden tutkimiseen kolme erilaista 

lähestymistapaa. Ensinnäkin voidaan tarkastella sitä, kuinka kategoriat ovat syntyneet ja mikä 

on niiden sosiaalisesti tuotettu alkuperä. Esimerkkinä voidaan pohtia, missä kontekstissa ääri-

islamistin tai terroristin kategoriat ovat syntyneet. Toinen mahdollisuus on tarkastella 

kategorioiden sisältöjä ja rajoja, ja siten osoittaa kyseisten kategorioiden usein ilmenevä 

epämääräisyys ja niiden häilyvä luonne. Kolmanneksi voidaan tarkastella kategorioiden 

tilanteista käyttöä. Tällä tarkoitetaan sitä, miten erilaiset kategoriat palvelevat eri 

 
125 Richardson 2006, 197 
126 Pietikäinen & Mäntynen 2019, 98-99 
127 Suomen Uutiset 6.4.2020, viitattu 22.12.2020 
128 Pietikäinen & Mäntynen 2019, 98-99 
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tarkoitusperien toteutumista, eli miten niiden avulla voidaan esimerkiksi oikeuttaa tai 

kritisoida jotakin.129   

Tässä yhteydessä on tarpeellista tarkastella aineistossa useasti esiintynyttä terroristin 

kategoriaa. Terroriin viittaavia sanoja löytyy aineistosta yhteensä 140 kappaletta. Näistä 

viittauksista vajaa 40 liittyy joko terroristeihin yksilöinä tai jonkin järjestön kategorisointiin 

terroristijärjestöksi. Uutisessa Islamistinen veitsi-isku Dresdenissä – Isis-kannattaja oli tullut 

turvapaikanhakijana Saksaan130 käsitellään Dresdenissä 4.10.2020 tapahtunutta terrori-iskua, 

jossa yksi turisti kuoli ja toinen haavoittui vakavasti. Iskun tekijää ei suoraan identifioida 

terroristiksi, vaan hänestä puhutaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneena 

turvapaikanhakijana. Sen sijaan jutussa mainitaan Ranskassa sattuneen terrori-iskun tekijä, 

joka kategorisoidaan suoraan terroristiksi. Dresdenin isku vahvistui myöhemmin nimenomaan 

terrori-iskuksi, joten tekijän kategorisointi terroristiksi olisi ollut täysin mahdollista. 

Kiinnostavaa tämän uutisen kannalta on, että näin ei tehdä. Sen sijaan uutisessa korostetaan 

tekijän saamaa kielteistä turvapaikkapäätöstä ja yhdistetään turvapaikanhakijat 

väkivaltarikoksiin.  

18.10.2020 julkaistu uutinen Herättääkö opettajan terroristinen murha eurooppalaiset 

puolustamaan sananvapautta, vai jatkuuko tiedostajien myllytys – ”Oikeutettu kosto 

kolonialismista” käsittelee Ranskassa sattunutta tapausta, jossa 18-vuotias tšetšeenimies 

murhasi oppitunnillaan Muhammad-pilakuvia näyttäneen historianopettajan. Uutisessa tekijä 

ja hänen tekonsa kategorisoidaan terroristisiksi.131 Kiinnostavaa on se, mitä määreitä 

terroristin käsitteeseen tässä yhteydessä liittyy. Uutiseen on otettu lainaus Ranskan 

presidentin Emmanuel Macronin puheesta, jossa tämä toteaa että ”Ei ole sattumaa, että 

terroristi surmasi opettajan, sillä hän halusi surmata tasavallan ja sen arvot.” Tähän 

kommenttiin liittyen uutisessa todetaan seuraavaa:  

 

”Opettajan murhanneen muslimiterroristin vastaus oli selkeä: hän ei halunnut sananvapautta 

”vääräuskoisille”. Hän oli valmis tappamaan ja uhraamaan vaikka oman henkensä, jotta kukaan ei uskaltaisi 

edes keskustella sananvapaudesta” 

 

Tämä lainaus ilmaisee niitä asenteita ja määrityksiä, joita terroristin kategorian katsotaan 

pitävän sisällään. Terroristin kategoriaan kuuluvat näin ollen vääräuskoisten vastustaminen, 

valmius tappaa ja uhrata itsensä sekä pyrkimys tukahduttaa sananvapaus. Juuri 

 
129 Jokinen 2002, 142  
130 Suomen Uutiset 22.10.2020, viitattu 20.12.2020 
131 Suomen Uutiset 18.10.2020, viitattu 20.12.2020 
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sananvapaudella on tässä yhteydessä suuri merkitys. Iskun taustalla oli kyse sananvapaudesta 

ja siihen liittyvistä, islamia pilkkaavista kuvista. Suomen Uutisten näkökulmasta sananvapaus 

pitää sisällään ajatuksen, jonka mukaan muslimien kritisoinnissa ja suoranaisessa 

islamvihassa ei ole kyse islamofobiasta, vaan sananvapaudesta. Toisin sanoen islamviha 

pyritään verhoamaan sananvapauteen ja sen varjolla ajamaan rasistista ja islaminvastaista 

agendaa, joka ilmenee edellisen kaltaisissa, muslimeihin liittyvissä kuvauksissa.  

Edellisten esimerkkien kohdalla terroristiksi kategorisointi on selkeää, sillä kyseessä 

ovat todistetusti terroristisiksi luokiteltuihin iskuihin osallistuneet henkilöt. Sen sijaan 

uutisessa Hallitus junaili terroristit Suomeen salaa – PS: Ministerit valehtelevat, virkamiehet 

valehtelevat, kaikki valehtelevat, jotta maahan saa tuoda Isis-liikkeeseen kuuluvia ihmisiä,132 

käytetään terroristin kategoriaa al-Holin leiriltä kotiutettavista naisista, joista käytetään 

otsikon terroristikuvauksen lisäksi käsitettä ”Isis-naiset”. Tässä uutisessa kyseiset naiset 

kuvataan ”ääri-islamistista ideologiaa kannattaviksi”, ”terrorismia ihannoiviksi”, ”hyvin 

todennäköisesti vaarallisiksi” ja ”karmean väkivaltaiseen Isis-liikkeeseen kuuluviksi.” Tässä 

on nähtävissä edellä mainittu kategorisoinnin avulla oikeutettu kritiikki.133 Leiriltä Suomeen 

pyrkivien naisten kategorisointi terroristeiksi mahdollistaa kovien äänenpainojen käytön ja 

kritiikin heidän ja heidän lastensa paluuta kohtaan. Terroristiksi leimaaminen ja sitä kautta 

vaarojen ja uhkakuvien luominen ovat osa populistista retoriikkaa, jossa vedotaan pahimpiin 

mahdollisiin uhkakuviin, tässä tapauksessa terrorismiin. Uutisessa on nähtävissä myös toinen 

populistiselle retoriikalle tyypillinen piirre, skandaalien luominen. Tämä on havaittavissa jo 

otsikossa; ministerien, virkamiesten ja ”kaikkien” syyttäminen valehtelusta ja terroristien 

salaa tapahtuva ”junailu” Suomeen ovat omiaan täyttämään skandaalinhakuisen uutisen 

määritelmät.134 

Muita terroristin kategorian kaltaisia, hyökkäävän asenteen oikeuttavia aineistosta 

löytyviä termejä ovat erilaiset Isis-alkuiset määritelmät. Näitä ovat Isis-kannattaja,135 Isis-

nainen,136 Isis-mies,137 Isis-perheet,138 Isis-palaajat ja Isis-veteraanit139 sekä Isis-morsiamet.140 

Muita vastaavia ovat esimerkiksi veitsimiehet,141 jihadisti142 sekä jihad-sympatisoijat.143 

 
132 Suomen Uutiset 1.6.2020, viitattu 20.12.2020 
133 Jokinen 2002, 142  
134 Wodak 2015, 187 
135 Suomen Uutiset 22.10.2020, viitattu 21.12.2020 
136 Esim. Suomen Uutiset 1.6.2020 ja Suomen Uutiset 2.6.2020, viitattu 21.12.2020 
137 Suomen Uutiset 26.2.2019, viitattu 21.12.2020 
138 Suomen Uutiset 1.6.2020, viitattu 21.12.2020 
139 Suomen Uutiset 6.7.2019, viitattu 21.12.2020 
140 Suomen Uutiset 26.2.2019, viitattu 21.12.2020 
141 Suomen Uutiset 7.11.2020, viitattu 21.12.2020 
142 Suomen Uutiset 7.11.2020, viitattu 21.12.2020 
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Populistisessa retoriikassa tämäntyyppisten kategorioiden runsas käyttö on valjastettu 

palvelemaan maahanmuuton ja islaminvastaista agendaa. Kovia toimia on helpompi vaatia, 

kun niiden kohteena oleva henkilö kuvataan terroristiksi tai veitsimieheksi.144  

6.2.2 Islam kategoriana  

Kansalaisuuden ja terroristiksi nimittämisen lisäksi useammassa otsikossa nostetaan esiin 

sekä islam että muslimit. 3.2.2020 Suomen Uutiset uutisoi Lontoossa tapahtuneesta terrori-

iskusta otsikolla Taas terrori-isku Lontoossa – muslimimies oli äskettäin vapautunut 

vankilasta.145 Otsikossa huomion kiinnittää sen aloitus, joka korostaa taas uutta terrori-iskua. 

Taas-sanan käytöllä pyritään viittaamaan siihen, että kyse ei ole uudesta ilmiöstä, vaan 

asiasta, joka on tapahtunut jo useasti. Otsikko jatkuu kuvauksella teon tekijästä ja tämän 

taustoista. Otsikossa tekijä identifioidaan muslimimieheksi, joka on äskettäin vapautunut 

vankilasta. Tässä kohden on nähtävissä kaksi selkeää diskursiivista valintaa. Ensinnäkin 

tekijän paljastaminen muslimiksi kiinnittää lukijan huomion siihen, että kyseessä on (taas) 

islamiin liittyvä terrori-isku. Tämänkaltainen nimeäminen on diskursiivinen valinta, jolla 

kielenkäyttäjä voi tuoda esiin oman näkökulmansa ja valita, millaisen kuvan tahtoo 

käsiteltävästä aiheesta luoda.146  

Otsikon loppuosa, jossa kerrotaan miehen vapautuneen äskettäin vankilasta, on myös 

tietoinen valinta. Tällä voidaan viitata paitsi siihen, että kyseinen tekijä on jo aiemmin 

tuomittu rikoksesta, myös siihen, että kyseinen teko oli odotettavissa. Otsikossa yhdistyvät 

maahanmuutto ja rikollisuus, jotka molemmat ovat perussuomalaisille tärkeitä, usein yhdessä 

esiintyviä teemoja. Rikoksilla on lisäksi suuri uutisarvo, etenkin silloin kun ne yhdistyvät 

tiettyihin väestöryhmiin.147 

Väkivaltaa ja erilaisia uhkakuvia liitetään islamiin myös seuraavissa otsikoissa: 

Islamistinen veitsi-isku Dresdenissä – Isis-kannattaja oli tullut turvapaikanhakijana 

Saksaan,148 Halla-aho: islamilaisten terroritekojen tekijät saavat suojelua ja hyväksyntää 

omilta yhteisöiltään149 sekä Perussuomalaiset: ”Käytetäänkö veronmaksajien rahaa siihen, 

että verenhimoisen islamilaisen kultin kannattajat saadaan takaisin Suomeen?”150 

Ensimmäisessä, jo aiemminkin käsitellyssä otsikossa iskun tekijä liitetään kolmeen 

 
143 Suomen Uutiset 26.2.2019, viitattu 21.12.2020 
144 Jokinen 2002, 142  
145 Suomen Uutiset 3.2.2020, viitattu 22.12.2020 
146 Pietikäinen & Mäntynen 99-100 
147 Poole 2002, 74 
148 Suomen Uutiset 22.10.2020, viitattu 22.12.2020 
149 Suomen Uutiset 7.11.2020, viitattu 22.12.2020 
150 Suomen Uutiset 27.6.2020, viitattu 22.12.2020 
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kategoriaan, islamistiksi, Isis-kannattajaksi sekä turvapaikanhakijaksi. Islamistinen veitsi-isku 

ja Isis-kannattaja viittaavat tekijän uskontoon sekä tämän edustamaan väkivaltaiseen islamin 

tulkintaan. Sen, että tekijän kerrotaan olleen turvapaikanhakija, voidaan katsoa olevan 

tietoinen valinta ja palvelevan tiettyjä tarkoitusperiä. Siinä missä iskun luonnehtiminen 

islamistiseksi voidaan katsoa jotakuinkin uutisen informaatiota lisääväksi, vaikuttaa 

turvapaikkahakijan statuksen mainitseminen poliittiselta valinnalta. Perussuomalaiset ovat 

vaaliohjelmissaan vaatineet vakaviin rikoksiin syyllistyneiden maahanmuuttajien 

karkottamista. Islamilaiseen maahanmuuttoon on lisäksi perussuomalaisten retoriikassa 

totuttu liittämään uhkavia väkivallasta, joten tämänkaltainen uutisointi on omiaan tukemaan 

vaatimusta ja vahvistamaan samoin ajattelevien mielipiteitä.151  

Toinen uutinen käsittelee Jussi Halla-ahon Ylen Ykkösaamussa antamaa haastattelua, 

jossa tämä puhuu muun muassa terrorismista. Uutisen otsikossa huomio kiinnittyy 

ensimmäiseen kolmeen sanaan, ”Islamilaisten terroritekojen tekijät…” jolla tehdään rinnastus 

uskonnon ja terrorismin välille sekä identifioidaan tekijät muslimeiksi. Otsikon loppuosa 

”…saavat suojelua ja hyväksyntää omilta yhteisöiltään” puolestaan viittaa nimenomaisesti 

muslimiyhteisöihin, jotka tarjoavat suojelua ja hyväksyntää terrorististen tekojen tekijöille. 

Otsikko sisältää useamman painotuksen. Ensinnäkin terroriteoista puhuttaessa ne määritetään 

nimenomaan islamilaisiksi. Sanavalinta herättää kysymyksen, miksei sanan islamilainen 

sijaan ole käytetty vahvemmin juuri poliittiseen islamiin viittaavaa termiä islamistinen,152 jota 

usein käytetään juuri terrorismista puhuttaessa. Sanan islamismi käyttäminen korostaisi 

tekojen poliittista luonnetta ja fundamentalistista islamintulkintaa, kun nyt sanan islamilainen 

käytöllä viitataan pikemminkin kaikkiin muslimeihin ja islamiin yleisesti. Kyseinen otsikko 

on lainaus Halla-ahon haastattelusta, joten Halla-aho on mahdollisesti tehnyt retoriikassaan 

tietoisen valinnan sanaa käyttäessään. Toki sama pätee myös otsikkoon; kyseisen lainauksen 

nostaminen uutisotsikoksi on sekin tietoinen valinta.  

Otsikon loppuosassa on myös havaittavissa yleistämistä. Kun puhutaan ihmisen omista 

yhteisöistä, luo se vahvan mielikuvan yksilön ja tuon kyseisen yhteisön yhteenkuuluvuudesta 

ja samaistaa yksilön yhteisöön. Tässä tapauksessa yksilöt eli islamilaisten terroritekojen 

tekijät ”…saavat suojelua ja hyväksyntää omilta yhteisöiltään,” mikä puolestaan luo kaksi eri 

mielikuvaa. Ensinnäkin kyseessä ovat selvästi juuri islamilaiset yhteisöt. Toiseksi, kyseiset 

yhteisöt ovat terroritekojen tekijöiden omia yhteisöjä, mikä tällöin tekee kyseisistä, 

islamilaisista yhteisöistä terroristien suojelijoita ja terrorismin hyväksyjiä. Kyseessä on koko 

 
151 Mickelsson 2011, 161  
152 Encyclopedia Britannica – Islamism. Viitattu 23.12.2020 
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yhteisön toiminnan ja kaikkien siihen kuuluvien yleistäminen terroristien tukijoiksi. Uutisessa 

Halla-ahon todetaan kuitenkin puhuneen yksinäisistä susista ja yksittäisistä veitsimiehistä 

sekä todenneen, että suurin osa Euroopan muslimeista tuskin kannattaa väkivaltaa. Otsikko ja 

sitä seuraava uutinen antavat näin ollen hieman ristiriitaisesti ymmärtää islamilaisten 

yhteisöjen toisaalta tuomitsevan väkivallan mutta silti hyväksyvän sen ja myös suojelevan sen 

tekijöitä omina jäseninään. Puhe siitä, että suurin osa muslimeista todennäköisesti ei hyväksy 

väkivaltaa käy kuitenkin ilmi vasta tekstistä, otsikko ei sitä kerro.  

Kolmas islamiin liittyvä otsikko Perussuomalaiset: ”Käytetäänkö veronmaksajien 

rahaa siihen, että verenhimoisen islamilaisen kultin kannattajat saadaan takaisin 

Suomeen?”153 sisältää useamman huomionarvoisen komponentin. Ensinnäkin otsikko herättää 

kysymyksen, joka kohdistuu veronmaksajien, toisin sanoen ”meidän” rahoihimme. Tässä on 

havaittavissa poliittiselle puheelle tyypillistä me-retoriikan käyttöä.154 Sen jälkeen otsikko 

kysyy, onko kyseisten rahojen käyttökohde ”verenhimoisen islamilaisen kultin” kannattajien 

saamainen takaisin Suomeen. Otsikko on lainaus perussuomalaisten eduskuntaryhmän 

puheenjohtajan Ville Tavion eduskunnan suullisella kyselytunnilla esittämästä kysymyksestä. 

Samoin kuin edellisessä uutisessa, on tässä kyse poliitikon tekemästä retorisesta valinnasta, 

jota Suomen Uutiset on valinnut käyttää otsikossaan.  

Puhe verenhimoisesta islamilaisesta kultista on hyvin vahvaa retoriikkaa. Ensinnäkin 

kyseessä on vastapuolen, tässä tapauksessa Isis-alueilta palaavien, demonisointi. Kun toisesta 

osapuolesta annetaan epämiellyttävä ja epäinhimillinen kuva, on tätä myös helpompi kohdella 

epäinhimillisesti.155 Terroristiksi leimaaminen mahdollistaa tässä yhteydessä naisten 

kotiuttamisen kritisoinnin, mutta myös poliittisen agendan ajamisen lakimuutosten 

vaatimisessa. Uutisen mukaan perussuomalaiset ehdottavat, että kansalaisuuslakia 

muutettaisiin, jotta Suomen kansalaisuuden saaminen vaikeutuisi, minkä lisäksi 

kaksoiskansalaisuus olisi terroristijärjestöön kuulumisen perusteella mahdollista perua. 

Uutisen mukaan tämänkaltaista, tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa harjoittamalla pyritään 

estämään islamistien oleskelu Suomessa ja maahan pääsy. Tässä vaatimuksessa on nähtävissä 

perussuomalaisten kielteinen kanta juuri islamilaiseen maahanmuuttoon ja siirtolaisuuteen 

sekä niihin liittyvät väkivaltaiset uhkakuvat. Tässäkin yhteydessä terroristiksi leimaaminen 

 
153 Suomen Uutiset 27.6.2020, viitattu 23.12.2020 
154 Jokinen 2002, 139  
155 Richardson 2006, 209-210. Richardson viittaa tässä Gerbner 1991:3  
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palvelee tiukemman maahanmuuton tavoitetta ja perussuomalaisten puolueohjelmaa, jonka 

mukaan vakaviin rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat on voitava karkottaa.156 

Kyseessä on myös eräänlainen polarisointi, joskaan ei täysin suoraan ilmaistu sellainen. 

Toisella puolella ovat verenhimoiset kulttilaiset, toisella me, suomalaiset veronmaksajat, 

joiden varoja kulttilaisten kotiuttamiseen käytetään. Myös sanavalinta ”…saadaan takaisin 

Suomeen” on huomiota herättävä. Saada-verbin käyttö antaa vaikutelman, että joku taho 

erityisesti tahtoo saada kyseisen joukon takaisin Suomeen. Tässä tapauksessa kyse on mitä 

ilmeisimmin vihreiden ja SDP:n ministereistä ja kansanedustajista, mikä on sekin 

omanlaistaan polarisointia.  

6.2.3 Ääri-ilmaisut ja kvantifiointi retorisina keinoina  

Kaikki aineiston uutiset käsittelevät jollakin tapaa islamia ja jihadia. Yhtä uutista lukuun 

ottamatta jokaisessa uutisessa islamia, muslimeja tai turvapaikanhakijoita käsiteltiin 

kriittisesti tai syyttävästi. Myös islamiin ja maahanmuuttoon myötämielisesti suhtautuvia 

tahoja kritisoitiin tai jollakin tapaa halvennettiin. Ainoa uutinen, jossa ei ilmennyt suoraa 

kritiikkiä islamia kohtaan, oli 9.5.2019 julkaistu Suomalaisten ja muiden eurooppalaisten 

huolet samansuuntaisia: Huolina on maahanmuutto, terrorismi ja taloustilanne otsikoitu 

uutinen.157 Vaikka uutinen on muuten sävyltään neutraali, on siinäkin havaittavissa 

pyrkimystä korostaa maahanmuuton kansalaisissa aiheuttamaa huolta, mistä kertoo 

esimerkiksi ilmaisun ”Ylivoimaisesti suurin EU-maiden kansalaisten huolenaihe on 

maahanmuutto” käyttö. Ääri-ilmaisuja hyödyntävä retoriikka tekee muuten neutraalista ja 

informatiivisesta uutisesta maahanmuuttokriittistä ideologiaa mukailevan. Kyseessä on 

Politicon kokoama, Eurobarometrin ja Euroopan komission tilastoihin pohjautuva katsaus 

EU-maiden kansalaisten suurimmista huolista.158 Uutinen korostaa maahanmuuton olevan 

ylivoimaisesti suurin EU-kansalaisten huolenaihe, terrorismin noustessa toiseksi suurimmaksi 

huoleksi. Tätä havainnollistetaan numeerisesti ilmoittamalla, että maahanmuutosta on 

huolestunut yli 38% ja terrorismista 28,5% kansalaisista. Suomalaisista puhuttaessa todetaan 

maahanmuuton huolestuttaneen yli 40% kansalaisista, terrorismin kohdalla luvun ollessa 

lähes 32%. Näiden jälkeen eniten huolta aiheutti taloustilanne, jonka lähes 18% vastaajista oli 

ilmoittanut huolenaiheekseen.  

Kyseiset tilastot osoittavat maahanmuuton ja terrorismin olevan aiheita, jotka selvästi 

huolettavat EU-maiden kansalaisia. Politicoa voidaan myös pitää luotettavana lähteenä, 

 
156 Mickelsson 2011, 161   
157 Suomen Uutiset 9.5.2019, viitattu 1.1.2021 
158 Politico.eu – The most important issues facing the EU – according to voters, viitattu 29.12.2020  
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samoin Eurobarometrin ja Euroopan komission tilastoihin perustuvaa raporttia. Retoristen 

keinojen suhteen huomionarvoista on kuitenkin asian käsittely Suomen Uutisissa. Kyse on 

jälleen sanavalinnoista ja painotuksista. Tässä yhteydessä on tehty tietoinen valinta korostaa 

maahanmuuton ja terrorismin aiheuttamia huolia sekä ääri-ilmaisuilla että kvantifioinneilla. 

Asiaa kuvattaessa tehdään aina valintoja sen suhteen, mitä sanotaan ja mitä jätetään 

sanomatta, mikä asetetaan ensisijaiseksi ja mikä jätetään toissijaiseksi.159 Neutraalin 

lähestymistavan sijasta on tehty valinta korostaa maahanmuuton aiheuttamaa huolta 

toteamalla sen olevan ylivoimaisesti suurin huolenaihe vastaajien keskuudessa, minkä lisäksi 

se nostetaan esille paitsi otsikossa, myös kahdessa väliotsikossa. Myös terrorismin 

korostetaan huolettavan suomalaisia keskimääräistä enemmän. Vaikka uutinen on 

pääsääntöisesti neutraali ja informatiivinen, muuttaa maahanmuuton korostaminen 

ylivoimaisesti suurimpana huolenaiheena sen luonnetta merkitsevästi. Tekstin ideologisuus 

saattaa joskus paljastua vasta sen piilomerkityksiä ja ennakko-oletuksia tarkastelemalla.160 

Näin ollen kyseisestä uutisesta on hyvinkin yksinkertaisella retorisella keinolla saatu 

maahanmuuton haittoja ja perussuomalaiselle retoriikalla tyypillisiä uhkakuvia korostava 

uutinen.  

Edellä mainittua lukuun ottamatta kaikki uutiset sisälsivät sekä islamkritiikkiä että 

suoranaista islamofobiaa, maahanmuuttokritiikkiä tai vaatimuksia 

maahanmuuttolainsäädännön muuttamiseksi. Näistä juuri maahanmuuttoa koskevan 

lainsäädännön muuttaminen muodostaa sen ytimen, jonka ympärille Suomen Uutisten 

uutisointi rakentuu, ja johon edellä mainitulla diskurssilla pyritään.  

Edellä mainitut ääri-ilmaisut liittyvät kiinteästi kvantifioinnin käyttöön retorisena 

keinona. Kvantifiointia eli määrällistämistä voidaan käyttää tehokkaana retorisena keinona, 

jolla ilmaistaan asioiden kokoluokkia ja määriä. Jokisen mukaan kvantifiointi voi olla joko 

lukujen avulla tapahtuvaa, numeerista määrällistämistä, tai sanallisesti kuvailevaa. 

Numeerisessa kvantifioinnissa käytetään esimerkiksi lukuja ja taulukoita, sanallisessa 

puolestaan erilaisia määrää ilmaisevia lausuntoja, kuten suuri, suurempi, pieni ja 

marginaalinen. Kvantifioinnista erityisen tehokkaan retorisen keinon tekee sen yhdistäminen 

ääri-ilmaisuihin. Näitä ovat esimerkiksi kaikki, jokainen ja ei yksikään.161  

Kun analysoidaan kvantifiointia osana argumentaatiota, on otettava huomioon kolme 

seikkaa. Nämä ovat se, mitä kvantifioidaan, miten kvantifiointia argumentaatiossa käytetään 

 
159 Fairclough 1997, 13  
160 Fairclough 1991, 60  
161 Jokinen 2002, 146-147  
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ja mitkä ovat sen funktiot. Esimerkiksi tämän tutkimuksen kannalta voitaisiin kysyä, millaista 

muslimeihin liittyvää kvantifiointia aineistosta on löydettävissä, kuinka ja missä yhteyksissä 

se ilmenee ja minkälaista kuvaa sillä pyritään muslimeista rakentamaan. Samalla on kuitenkin 

huomioitava, että asioiden numeerinen esittäminen antaa helposti mielikuvan selkeästi 

mitattavissa olevista asioista ja ristiriidattomasta tiedosta. Todellisuudessa laadullisten 

asioiden kvantifiointi on kuitenkin aina suhteellista.162  

Ääri-ilmaisujen käyttö on mahdollista sekä kvantifioinnin yhteydessä että erikseen. 

Niiden avulla voidaan luoda kuvaa esimerkiksi toistuvasta, säännönmukaisesta ja 

ehdottomasta sekä vastaansanomattomasta asiasta ja siten lisätä kyseisen asian vakavuutta. 

Ääri-ilmaisuilla voidaan korostaa haluttuja piirteitä joko maksimoimalla tai minimoimalla 

niitä. Niitä saatetaan käyttää myös oman toiminnan oikeuttamiseen. Esimerkiksi väkivaltaan 

turvautuminen uhkaavassa tilanteessa voidaan kuitata toteamalla, että ”jokainen olisi tehnyt 

samoin.” Tällöin sanan jokainen käyttö normalisoi teon. Tyypillisiä ääri-ilmaisuja ovat 

esimerkiksi aina, joka kerta, ei koskaan, koko, mitään ja täysin.163  

Aineistosta löytyy runsaasti esimerkkejä sekä kvantifioinnista että erilaisten ääri-

ilmaisujen käytöstä. Edellä mainitut, syksyllä 2020 tapahtunutta ranskalaisen opettajan 

terroristista murhaa käsittelevät uutiset, jotka on julkaistu 18.10.2020164 sekä 27.10.2020165 

ovat hyviä esimerkkejä sekä ääri-ilmaisujen että kvantifioinnin käytöstä. 18.10.2020 

julkaistussa uutisessa korostetaan ensinnäkin tekijän nuorta ikää puhumalla 18-vuotiaasta 

tšetšeenimiehestä. Tämän myös korostetaan matkustaneen kotoaan sadan kilometrin päähän 

toteuttaakseen iskunsa. Tekijän taustaan liittyen korostetaan myös Ranskaan 2000-luvun 

alussa tulleiden tšetšeenipakolaisten määrää, jonka kerrotaan olevan noin 30 000. 

Määrällistäminen jatkuu toteamuksella, että heistä monet olivat osallistuneet taisteluihin 

Venäjän ja Tšetšenian välisessä sodassa. Tämän lisäksi huomautetaan, että viime aikoina 

Ranskassa on ollut väkivaltaisuuksia, jotka ovat liittyneet juuri tšetšeenijengeihin. 

Numeeristen ilmausten lisäksi uutisesta on löydettävissä lukuisia sanallisia 

kvantifikaatioita. Käsiteltävän murhan raakuutta korostetaan ilmaisuilla ”…hyökkäsi tämän 

kimppuun useilla veitseniskuilla” sekä ”…leikkasi opettajan pään kokonaan irti.” Miehen 

todetaan lähettäneen ”heti teon jälkeen” kuvan opettajan irti leikatusta päästä somekanavalle, 

jota käyttävät Isis-järjestöä tukevat tšetšeenit. Tämän jälkeen uutinen siirtyy käsittelemään 

tšetšeenipakolaisia edellä kuvatulla tavalla. Uutinen jatkuu toteamuksella, jonka mukaan 

 
162 Jokinen 2002, 146-147  
163 Jokinen 2002, 150-152  
164 Suomen Uutiset 18.10.2020, viitattu 28.12.2020 
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presidentti Emmanuel Macronin kommentti iskusta islamistisena terroritekona oli 

”poikkeuksellisen suora.” Tämän voidaan katsoa viittaavaan siihen, ettei vastaavista teoista 

tavallisesti uutisoida yhtä herkästi juuri islamistisina tekoina. Teon myös sanotaan olevan 

”…jälleen yksi osoitus siitä, että Ranskaan on todellakin muodostunut vahva, islamilainen 

rinnakkaisyhteiskunta.” Kyseinen kommentti ei ole lainaus, vaan toimittajan oma lisäys. 

Tämänkaltaisten kommenttien yhteydessä korostuu median rooli sekä pelkojen uusintajana 

että niiden tuottajana.166 Kommentti on omiaan luomaan kahtiajakoa ”meidän” eli 

ranskalaisten ja eurooppalaisten sekä ”heidän”, muslimien, välille. Tässä yhteydessä lukijan 

todennäköisesti oletetaan samaistuvan meihin, valkoisiin eurooppalaisiin, jotka elävät 

”oikeassa yhteiskunnassa”, eivät islamilaisessa rinnakkaisyhteiskunnassa.  

Samassa uutisessa käytetään kvantifiointia ja ääri-ilmaisuja hyödyksi myös Black Lives 

Matter -liikkeen (jatkossa BLM) aikaansaamien mielenosoitusten vertaamiseen Ranskan 

terroriteon synnyttämiin mielenilmauksiin. Uutisessa todetaan seuraavasti:  

 

”Mutta opettajan murhan takia pidettyjen mielenosoitusten osallistujamäärät ovat jääneet suorastaan 

surkean vähäisiksi, jos niitä vertaa vaikkapa USA:ssa kuolleen George Floydin muistoksi Ranskassa 

järjestettyihin BLM-mielenosoituksiin.”  

 

Huomiota herättävää on juurikin ilmaisu, jonka mukaan terroriteon aiheuttamien 

mielenosoituksien osallistujamäärät ovat jääneet ”surkean vähäisiksi.” Tällä tunnutaan 

viittaavaan siihen, etteivät ranskalaiset joko pidä asiaa yhtä tärkeänä, tai etteivät he uskalla 

ilmaista mieltään asiasta. Sanavalinnasta jää vaikutelma, että kirjoittaja pyrkii syyllistämään 

niin sanotusti ”tiedostavia” BLM-mielenosoittajia, jotka eivät joko pidä islamia uhkana tai 

eivät pidä tarpeellisena nostaa esiin teon islamistista luonnetta.  

Edellä mainittu johtopäätös perustuu uutisen seuraavaan kappaleeseen, jossa kerrotaan 

”kaikkein tiedostavimpien somekommentoijien” pitäneen opettajan murhaa ”täysin 

oikeutettuna” kostona kolonialismista. Tässä retorisena tehokeinona toimii ääri-ilmaisu täysin, 

jonka käyttö luo kuvan kyseisten kommentoijien ehdottomasta ja vastaansanomattomasta 

mielipiteestä.167 Myös termiä tiedostava on tässä yhteydessä käytetty pejoratiivisessa mielessä 

samoin kuin aiemmin käsitellyissä vasemmistoon liittyvissä uutisissa.168  

 
165 Suomen Uutiset 27.10.2020, viitattu 28.12.2020 
166 Wodak 2015, 5  
167 Jokinen 2002, 150-151  
168 Esim. Suomen Uutiset 8.8.2019 
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Kommentti liittyen BLM-liikkeeseen vaikuttaa uutisen kontekstissa varsin irralliselta. 

Uutisen loppupäässä lainataan kuitenkin Spiked-nettilehden kolumnistin Brendan O´Neillin 

kannanottoa, jossa tämä nostaa länsimaisen yhteiskunnan suurimmaksi uhaksi ääri-islamin ja 

niin kutsutun cancel-kulttuurin, jolla tässä yhteydessä viitataan ”sensuurin, loukkaantumisen, 

uhriutumisen ja potkujen vaatimisen kulttuuriin.” O´Neillin mukaan eliitti pyrkii estämään 

kummastakaan ongelmasta keskustelun, minkä lisäksi hän on kuvannut BLM-liikkeen 

mielenosoituksia kulttuurivallankumoukseksi, jossa vääräoppiset pyritään hiljentämään.169 

O´Neillin kommentin ottaminen mukaan uutiseen voidaan nähdä sikäli 

tarkoituksenmukaisena, että se tukee perussuomalaisten eliitinvastaisia ajatusmalleja ja 

periaatteita. 170 Tässä yhteydessä jää kuitenkin epäselväksi, mitä tai keitä eliitillä varsinaisesti 

tarkoitetaan.  

Opettajan murhaa käsitellään myös 27.10.2020 julkaistussa uutisessa.171 Uutiseen on 

otettu lainaus Ranskan Ruotsin suurlähettilään kommentista, jossa todetaan muun muassa, että 

”Kansaa yököttävät kaikki ne valheet…”, ”…katkaisi täysin vieraan ihmisen kaulan…” ja 

”Tämä tapahtui taas kerran.” Sanat kaikki, täysin ja taas ovat ääri-ilmaisuja, joilla pyritään 

korostamaan paitsi teon järjettömyyttä ja ihmisten reaktioita, myös sen olevan jotakin, mitä on 

tapahtunut ennenkin ja joka oli ehkä jopa oletettavissa ja siten myös ehkäistävissä.172 Tämä 

johtopäätös perustuu aiemmin käsitellyssä, samaa tapahtumaa koskevassa uutisessa esitettyyn 

väitteeseen, jonka mukaan ”Tapaus on selvää jatkoa Pariisissa vuonna 2015 tapahtuneelle 

islamistiselle terrori-iskulle.”173 Kyseessä on Charlie Hebdo -lehden toimitukseen tehty, 

kansainvälisesti paljon huomiota saanut terrori-isku. Kirjoittaja rinnastaa tässä opettajan 

murhan kyseiseen iskuun ja toteaa sen olevan selvää jatkoa kyseiselle iskulle, samoin kuin 

27.10.2020 ilmestyneessä uutisessa käytetään ilmausta taas kerran. Näin luodaan jatkumo 

sekä itse tapahtumien että uutisten välille.  

6.2.4 Islamin ja konfliktien rinnastaminen  

Yksi selkeimmistä tavoista, joilla islamista luodaan kuvaa turvallisuusuhkana, on sen ja 

muslimien kuvaaminen konfliktinhakuisina ja epärationaalisina. Länsimaiselle medialle on 

ylipäänsä tyypillistä kuvata muslimit yhtenä persoonattomana massana, minkä lisäksi islamin 

ja muslimien epärationaalisuutta korostetaan kertomuksilla fanaattisuudesta ja ekstremismistä. 

 
169 Suomen Uutiset 18.10.2020, viitattu 28.12.2020 
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171 Suomen Uutiset 27.10.2020, viitattu 28.12.2020 
172 Jokinen 2002, 150-151  
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Tämä puolestaan ruokkii kuvaa islamin konfliktinhakuisesta luonteesta.174 Aineistossa tämä 

käy ilmi esimerkeistä, joita käsittelen seuraavaksi. 

Otsikolla Malesian ex-pääministeri: ”Muslimeilla on oikeus tappaa miljoonia 

ranskalaisia” julkaistu uutinen käsittelee Malesian entisen pääministerin, 95-vuotiaan 

Mahathir Mohamadin Twitterissä esittämää kommenttia, jonka mukaan muslimeilla on oikeus 

kostaa ranskalasille näiden kolonialismin aikana tekemät hirmuteot.175 Mohamad totesi 

twiittinsä aluksi, ettei ilmaisunvapaus tarkoita oikeutta loukata muita, ja että ranskalaisten 

tulisi oppia kunnioittamaan toisten tunteita. Tämän lisäksi hän totesi ranskalaisten tappaneen 

historian aikana miljoonia ihmisiä, joista monet ovat olleet muslimeita. Tällä hän perustelee 

muslimien oikeutta olla vihaisia ja ”tappaa miljoonia ranskalaisia.” Viestit on sittemmin 

poistettu Twitteristä.  

Mohamadin kannanottoa voidaan ehdottomasti pitää asiattomana ja vihaan 

kannustavana. Tällaiseen väitteeseen pätee edellä mainittu Fairclough’n kommentti, jonka 

mukaan kriittisen diskurssianalyysin tulee osoittaa valheelliset ja vääristyneet ideologiset 

oletukset vääriksi.176 Mohamadin kommentti on ehdottomasti tällainen, ja siihen tulee 

suhtautua kriittisesti. Tämän tutkimuksen kannalta oleellista on kuitenkin se, miten Suomen 

Uutiset on Mohamadin ulostulosta uutisoinut. Mohamadin näkemystä kuvataan 

”häiriintyneeksi”, ja tämän lausunto nähdään islamistisen terrorismin tukemisena. Väitettä 

tuetaan toteamuksella siitä, että Mohamad on aiemmin todennut australialaisten aiheuttavan 

terrorismia omalla toiminnallaan. Tässä Suomen Uutiset viittaa konservatiivisen uutissivusto 

Caldron Poolin artikkeliin, jonka mukaan Indonesia ja Malesia ovat varoittaneet Australiaa 

siirtämästä Israelin suurlähetystöään.177  

Uutisen sävy vahvistaa edellä kuvattua diskurssia muslimeista irrationaalisina ja 

konfliktinhaluisina. Vaikka tässä yhteydessä häiriintyneisyys liitetään vain Mohamadiin 

itseensä, rinnastetaan uutinen laajemmin islamiin ja sitä kautta terrorismiin. Medialle on 

tyypillistä yhdistää islamistinen ääriajattelu kaikkiin muslimeihin ja jokainen konflikti 

jihadiin ja islamiin itseensä. Tämä puolestaan rakentaa entisestään kuvaa islamista uhkana 

länsimaille.178 Vaikka Mohamadin kommenttiin on suhtauduttava erittäin kriittisesti, on 

Suomen Uutisten tapa kuvata asiaa tulkittavissa keinoksi ylläpitää populistiselle retoriikalle 

 
174 Poole 2002, 45-46 
175 Suomen Uutiset 30.10.2020, viitattu 2.1.2021 
176 Fairclough 1997, 26 
177 Caldron Pool 16.11.2018: Malaysia and Indonesia warn Australia, obey Muslims or risk more 
terrorism. Viitattu 2.1.2021  
178 Poole 2002, 45  
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tyypillistä diskurssia, jossa islam ja sen edustajat nähdään paitsi irrationaalisina, myös 

turvallisuusuhkana.  

Teoksessaan Reporting Islam – Media Representations of British Muslims Elizabeth 

Poole raportoi islamilaisen fundamentalismin kuvauksia brittiläisessä mediassa. Poolen 

mukaan fundamentalismin käsite on varattu lähes yksinsomaan koskemaan islamilaista 

fundamentalismia, ja termi liitetään niin suoraan kaikkeen islamilaiseen terrorismiin, että 

niistä on tullut suorastaan synonyymejä. Terrorismi puolestaan nähdään jonakin ulkomaisena, 

primitiivisenä ja väkivaltaisena asiana, joka erottaa sen tekijät, toisin sanoen muslimit, 

järkevästä ja tasapainoisesta lännestä.179 Myös Maitra on teksteissään korostanut, miten 

ongelmallista tällainen fundamentalismiin vetoava ja siten idän ja lännen välistä eroa 

korostava ajattelu on, ja miten sensaatiohakuisella medialla on tarve siihen vedota.180  

Tätä Mahathir Mohamadin twiittiä käsittelevässä uutisessakin käytettyä 

häiriintyneisyyteen ja muslimien irrationaaliseen luonteeseen vetoavaa retoriikkaa on 

löydettävissä myös aiemmin käsitellystä ranskalaisen opettajan terroristista murhaa 

käsittelevästä uutisesta.181 Uutiseen valikoidun kommentin mukaan kyseessä oli ”barbaarinen 

yhden miehen inkvisitio”, minkä lisäksi puhutaan ”keskiaikaiseen tyyliin” lähetetystä viestistä 

uhkauksena päättäjille. Vaikka kyseessä on lainaus, on Suomen Uutiset tehnyt tietoisen 

ideologisen valinnan sitä käyttäessään. Lainauksissa tekijään yhdistetään mielikuvia 

barbarismista ja keskiaikaisista toimintatavoista. Nämä nimitykset toimivat kahdella tavalla. 

Ensinnäkin ne vahvistavat orientalismiksi kutsuttua näkemystä, jossa läntiset yhteiskunnat 

nähdään ylivertaisina itään eli orienttiin nähden. Kyse on vääristyneestä eurosentrisestä 

valtasuhteesta, josta kumpuaa näkemys idästä despoottisena, irrationaalisena, takapajuisena ja 

barbaarisena alueena. Useasti nämä ei-toivotut ominaisuudet on kuvauksissa liitetty niin 

sanotusti ”muslimimentaliteettiin” tai ”arabin mieleen.”182 Orientalistisen diskurssin ja 

läntisten valtasuhteiden uusintamisen lisäksi kyseisenlaista puhetapaa käytetään myös 

oikeuttamaan muslimeita koskeva valvonta, rajoitukset ja jopa väkivalta. Kun vastapuoli 

leimataan barbaariksi, järjettömäksi tai uhaksi, on tätä myös helpompi kohdella näiden 

määritysten mukaan. Muslimien kuvaaminen turvallisuusuhkana helpottaa esimerkiksi heihin 

kohdistuvan valvonnan ja rajoitusten perustelua. Samoin barbaariseksi terroristiksi 

leimaaminen helpottaa kyseiseen henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa väkivallankäyttöä.183  

 
179 Poole 2002, 140-141 
180 Maitra 2009, 202-203 
181 Suomen Uutiset 18.10.2020, viitattu 2.1.2021 
182 Poole 2002, 28-29 
183 Richardson 2006, 209-210 
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Islamin irrationaalisuutta korostetaan myös Halla-ahon Ylen Ykkösaamun haastattelusta 

kertovassa jutussa. Halla-aho puhuu islamin perusajattelutavan oikeuttavan uskonnon ja 

pyhien henkilöiden puolustamisen, mikäli niitä loukataan ja tämän ajattelun sekä uskonnon 

keskeisen roolin luovan kasvupohjan yksittäisille, väkivaltaan valmiille henkilöille. Jutun 

väliotsikko ”Muslimit riehuvat sananvapautta vastaan” puolestaan niputtaa muslimit yhdeksi 

massaksi. Riehumisella puolestaan on usein tapana viitata järjenvastaisteen, epäloogiseen 

toimintaan. Otsikko perustuu Halla-ahon kommenttiin, jonka mukaan ”…suuri osa 

muslimimaailmasta on ottanut kantaa ja lähtenyt riehumaan Ranskaa vastaan.” Halla-ahon 

mukaan kyse on sananvapauden vastustamisesta.  

Terrori-iskut liitetään myös monikulttuurisuuteen. Lontoossa helmikuussa 2020 

sattuneen terrori-iskun yhteydessä puhutaan ”Monikulttuurisen Lontoon uusimmasta 

trendistä”, jossa terroristit iskevät heti vankilasta vapauduttuaan.184 Ruotsissa lähtömaiden 

turvallisuustilanteeseen kariutunutta radikaalien imaamien karkotusta käsittelevässä uutisessa 

puolestaan puhutaan ihmisistä, joilla ”ei ole mitään menetettävää”, ja jotka tulevat jatkamaan 

radikalisoivaa toimintaansa valtion ollessa kykenemätön heitä karkottamaan.185  

Nämä esimerkit osoittavat, miten islam on aineistossa tapana kuvata irrationaaliseksi, 

länsimaiseen ympäristöön sopimattomaksi ja potentiaaliseksi kasvualustaksi väkivaltaisille 

yksilöille. Tämä negatiivinen islamdiskurssi liitetään myös uskonnon harjoittajiin, sekä 

yksilöinä että kokonaisuutena, muslimeina. Turvapaikanhakijoista puhuttaessa nämä 

puolestaan yhdistetään poikkeuksetta islamiin, ja turvapaikanhakijat sekä islam yhdistetään 

molemmat terrorismiin. Tätä mielikuvaa rakennetaan korostamalla esimerkiksi terroristisen 

teon tekijän uskontoa, kansalaisuutta tai asemaa turvapaikanhakijana. Kyseessä on vahva 

retorinen keino, sillä nimeämisellä ja kategorisoinnilla vaikutetaan siihen, miten ihminen tai 

ihmisryhmä nähdään ja miten tähän suhtaudutaan.186 Nimeämistä ei myöskään voi tarkastella 

irrallaan kontekstista, jossa se tapahtuu, sillä nimet ja nimitykset eivät aina ole 

merkityksiltään samoja. Nimeämiset ja luokittelut ovat aina valinnan tulosta, ja ne voivat olla 

myös loukkaavia tai alistavia.187 Näin ollen termejä kuten muslimi, turvapaikanhakija tai 

sudanilainen ja niiden käyttöä tulee tarkastella aineiston kontekstissa. Niiden käyttö ei ole 

sattumanvaraista, ja niiden käytölle on aina löydettävissä jokin peruste.  

 
184 Suomen Uutiset 3.2.2020, viitattu 3.1.2021  
185 Suomen Uutiset 5.11.2019, viitattu 3.1.2021 
186 Richardson 2006, 49  
187 Pietikäinen & Mäntynen 2019, 100-101 
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6.2.5 Muslimit ja turvapaikanhakijat  

Aineistossa edellä mainitut termit liitetään terrorismiin ja erilaisiin uhkakuviin. 

Huomionarvoista on myös sanan muslimi runsas käyttö. Aihetta on käsitelty myös luvussa 

6.2.2, mutta tässä luvussa keskitytään erityisesti muslimin ja turvapaikanhakijan 

kategorioiden rinnastamiseen ja kyseisistä käsitteistä luotuihin mielikuviin. 

Sanaa muslimi käytetään aineostossa myös silloin, kun sille ei suoranaisesti olisi 

tarvetta. Tällöin on kyseessä tietoinen valinta käsiteltävän henkilön tai henkilöiden 

uskonnollisen taustan esiin tuomisesta. Esimerkiksi otsikossa Taas terrori-isku Lontoossa – 

muslimimies oli äskettäin vapautunut vankilasta188 korostetaan tekijän islamilaista taustaa jo 

otsikossa. Otsikko on uutisen kannalta merkittävä, sillä se antaa lukijalle kuvan siitä, mitä 

uutinen pitää sisällään. Kaikki otsikossa tehdyt valinnat vaikuttavat käsiteltävästä 

tapahtumasta rakentuvaan kuvaan. Lukijan saamien mielikuvien kannalta merkitsevää on 

paitsi se mitä sanotaan, myös se, mitä jätetään sanomatta.189 Tässä tapauksessa 

vaihtoehtoisessa otsikossa olisi voitu puhua esimerkiksi miehestä tai tekijästä, mutta islamin 

yhteyttä asiaan on pyritty korostamaan muslimi-termin käytöllä. Tällöin syntyy mielikuva, 

jossa sanat terrori-isku ja muslimi yhdistyvät. Termin käyttö otsikossa ei myöskään ole 

pelkkää sattumaa, sillä sanaa muslimimies käytetään jutussa vielä kahdesti. Tämän lisäksi 

puhuttaessa terroristeista käytetään tarkempaa ilmaisua muslimiterroristi. Myös puhuttaessa 

tekijän jälkeensä jättämistä viesteistä, joissa tämä puhui halustaan kuolla marttyyrina ja päästä 

paratiisiin, puhutaan nimenomaisesti muslimien paratiisista.  

Myös aiemmin mainitussa ranskalaisen opettajan murhaa käsittelevässä uutisessa 

toistuu samanlainen, toistuva muslimi etuliitteen käyttö.190 Jutussa kerrotaan, miten 

”Muslimivanhemmat tekivät asiasta valituksen”, ”…kutsuttiin puhutteluun, jossa olivat 

muslimivanhemmat, koulun rehtori ja opetusviraston edustaja” sekä ”Tämä ei 

muslimivanhemmille kuitenkaan riittänyt.” Molemmissa uutisissa sanaa muslimi käytetään 

määritteenä senkin jälkeen, kun puheen kohteena olevan henkilön tai henkilöiden 

uskonnollinen tausta on jo tullut selväksi. Kyseessä on toiston käyttäminen retorisena 

tehokeinona.191 Tässä yhteydessä kyseessä on vain yhden termin toistaminen, mutta sen 

käyttäminen voidaan tulkita osaksi suurempaa kokonaisuutta. Toisto on tyypillistä 

populistiretoriikkaa, jossa tiettyjä asioita tarpeeksi kauan toistamalla pyritään joko 

 
188 Suomen Uutiset 3.2.2020, viitattu 3.1.2021  
189 Pietikäinen & Mäntynen 2019, 98-99 
190 Suomen Uutiset 18.10.2020, viitattu 3.1.2021 
191 Jokinen 2002, 154  
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vakuuttamaan kuulijat tai uuvuttamaan vastapuoli.192 Sanan muslimi liittäminen ihmisiin 

silloinkin, kun se ei tuo asiaan mitään uutta informaatiota, voidaan nähdä keinona korostaa 

islamin ja muslimien yhteyttä ei-toivottuihin asioihin, erityisesti terrorismiin.  

Toinen yleisesti korostettu nimitys on turvapaikanhakija. Edellä on käsitelty sitä, miten 

turvapaikanhakijoiden uutisoidaan olevan ”valtavasti yliedustettuina väkivalta- ja 

henkirikostilastoissa.”193 Turvapaikanhakijan ollessa sangen neutraali termi verrattuna edellä 

mainittuihin terroristin, Isis-kannattajan tai veitsimiehen kategorioihin, on kyseisestä termistä 

kuitenkin tehty aineistossa selvästi negatiivinen. Tämä tapahtuu juurikin edellä mainitulla 

tavalla rinnastamalla turvapaikanhakijat heidän tosiasiassa tekemiensä rikosten lisäksi 

yleiseen mielikuvaan terrorismista, rikollisuudesta ja väkivallasta. Ajankohtaisten, 

todenperäisten ja uutisointia vaativien turvapaikanhakijoiden tekemien rikosten lisäksi 

kyseiseen kategoriaan on aineiston uutisissa tapana liittää lukuisia uhkakuvia ja yleistyksiä. 

Terrori-iskuista uutisoitaessa tekijän turvapaikanhakijastatus mainitaan sekä ranskalaisen 

opettajan murhaa käsittelevässä uutisessa194 että niin ikään Ranskassa sattuneen veitsi-iskun 

uutisoinnissa. Tässä yhteydessä korostettiin myös tekijän sudanilaista taustaa.195 Myös 

27.5.2020 julkaistussa, erilaisten äärijärjestöjen uhkaa käsittelevässä uutisessa nostetaan esille 

vuonna 2016 Berliinissä tapahtunut isku, ja myös tässä yhteydessä mainitaan erikseen tekijän 

olleen ”tunisialainen turvapaikanhakija.”196 Väkivaltainen käytös yhdistetään 

turvapaikanhakijoihin myös Halla-ahon vasemmistoa kritisoivasta Facebook-päivityksestä 

kertovassa uutisessa. Päivityksessään Halla-aho moittii vasemmistoa siitä, miten se käyttää 

äärioikeiston väkivaltaisuuksia syynä esimerkiksi vaatimuksiin aselakien kiristämisestä, kun 

taas turvapaikanhakijoiden aiheuttamaan väkivaltaan ei puututa. Halla-ahon mukaan:  

 

”Kun turvapaikanhakijat tappavat, raiskaavat ja pahoinpitelevät ihmisiä, tapauksia EI pidä käyttää 

poliittisten agendojen, kuten tiukemman turvapaikkapolitiikan, keppihevosena. Kun hörhöt tappavat 

ihmisiä tuliaseilla, tapauksia PITÄÄ käyttää poliittisten agendojen, kuten tiukempien aselakien, 

keppihevosena.”197  

 

Päivityksessään Halla-aho yhdistää turvapaikanhakijat henkirikoksiin ja raiskauksiin. Tässä 

yhteydessä turvapaikanhakijat kuvataan jo olemassa olevien, ideologisten kategorisointien 

 
192 Wodak 2015, 130 
193 Suomen Uutiset 22.10.2020, viitattu 4.1.2021 
194 Suomen Uutiset 18.10.2020, viitattu 4.1.2021 
195 Suomen Uutiset 6.4.2020, viitattu 4.1.2021  
196 Suomen Uutiset 27.5.2020, viitattu 4.1.2021  
197 Suomen Uutiset 8.8.2019, viitattu 4.1.2021  
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mukaan. Populistisessa retoriikassa turvapaikanhakijat ja muslimit on tapana esittää 

negatiivisessa valossa, ja tämä puolestaan vaikuttaa siihen, millaisina toimijoina heidät 

esitetään.198 Kyseiset ryhmät esitetään usein juuri väkivaltaisuuksien tai seksuaalirikosten 

kautta, esimerkiksi terroristeina tai raiskaajina. Halla-ahon kommentissa korostuvat käsitykset 

muslimeista naisia alistavina ja väkivaltaisina toimijoina. Tällä retoriikalla puolustetaan 

tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa ja rikoksiin syyllistyneiden karkottamista.199 

 Edellä mainitut kategorisoinnit osoittavat sen, miten Suomen Uutisten jihadia 

käsittelevässä uutisoinnissa on tapana asettaa ihmisiä ja ihmisryhmiä tiettyyn kategoriaan ja 

täten liittää heihin erilaisia mielikuvia. Sillä, puhutaanko perheestä vai Isis-perheestä, on 

mielikuvissa suuri ero. Kategorisoinneilla voidaan oikeuttaa omia mielipiteitä ja vaatimuksia, 

ja tämä käy ilmi myös aineistosta. Perussuomalaisten tapauksessa kyse on usein 

maahanmuuton ehtojen kiristämisestä, kuten Isis-palaajia koskevasta uutisoinnista käy ilmi. 

Islamistiksi leimaamisella pyritään oikeuttamaan ankarampi maahanmuuttopolitiikka.200 

Tämä on nähtävissä erityisesti populistisessa kriisiretoriikassa, jossa monimutkaisetkin asiat 

on tapana yksinkertaistaa ja sallia siten erilaisten dikotomioiden rakentaminen. Jako uhreihin 

ja syyllisiin on entistä helpompaa, kun toinen osapuoli kuvataan verenhimoisena terroristina. 

Kun terroristin kategoriaan lisätään määritelmät muslimi ja turvapaikanhakija, ja pyritään 

siten tekemään yleistyksiä, joissa nämä rinnastetaan toisiinsa, on tällöin maahanmuuton 

rajoittamista ajavaa politiikkaa entistä helpompaa puolustaa.201   

6.2.6 Auktoriteetteihin vetoaminen turvallisuuskysymyksissä  

Suomen Uutisten islamia ja jihadia koskevassa uutisoinnissa on selvästi havaittavissa 

populisteille tyypillinen kriisipuhe ja sekä aitoihin että kuviteltuihin uhkakuviin perustuvien 

pelkojen luominen. Näille uhkakuville asetetaan syntipukkeja, jotka tässä tapauksessa ovat 

muslimit, islamilainen kulttuuri sekä turvapaikanhakijat.202 Aineistoa tutkittaessa on selvästi 

havaittavissa diskurssi, jonka mukaan nämä kaksi, islam ja turvapaikanhakijat, muodostavat 

turvallisuusuhkia sekä Suomelle että koko Euroopalle. Yksinkertaisimmillaan tämän voi 

tiivistää 5.11.2020 julkaistuun uutiseen, jonka otsikko kuuluu: ”Perussuomalaiset: Hallitus 

pahentaa turvallisuusuhkaa, jonka islamismi aiheuttaa.”203 Islamismin painottaminen 

turvallisuusuhkana ja väite siitä, että hallitus tätä uhkaa pahentaa, vahvistaa paitsi 

 
198 Fairclough 1997, 42  
199 Mickelsson 2011, 160-161 
200 Suomen Uutiset 27.6.2020, viitattu 21.12.2020 
201 Wodak 2015, 5 
202 Wodak 2015, 1 
203 Suomen Uutiset 5.11.2020, viitattu 4.1.2021  
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väkivaltaista kuvaa islamista, myös hallituspuolueiden kykenemättömyyttä tai haluttomuutta 

puuttua ongelmaan. Aineiston perusteella Suomen Uutiset pyrkii luomaan kuvaa islamista ja 

muslimeista turvallisuusuhkana paitsi nostamalla esiin jo aiemmin sattuneita terrori-iskuja, 

myös uutisoimalla mahdollisista uusista iskuista sensaatiohakuisesti.  

Myös perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon kommentteja käytetään 

uutisoinnissa tiuhaan. Halla-aho on tullut tunnetuksi pyrkimyksistään luoda negatiivista ja 

stereotyyppistä kuvaa muslimitaustaisista maahanmuuttajista. Tähän hän on pyrkinyt muun 

muassa nostamalla esiin maahanmuuttajien tekemiä yksittäisiä rikoksia ja rinnastamalla ne 

sekä epäsosiaalisen käytöksen tiettyjen kansojen erityispiirteisiin. Halla-aho on puhunut myös 

niin sanotusta matalan intensiivin sodankäynnistä sekä kunnia- ja 

kasvojenmenetyskulttuurista.204 Halla-ahon kommentit, sensaatiohakuinen uutisointi sekä 

tarkoituksellinen islaminuskon ja turvapaikanhakijastatuksen korostaminen negatiivisissa 

yhteyksissä ovat keinoja, joilla Suomen Uutiset ylläpitää vahvaa populistista diskurssia 

islamista ja turvapaikanhakijoista potentiaalisina jihadisteina ja turvallisuusuhkana.  

Eräs aineiston uutisissa toistuvasti esiintyvä retorinen tehokeino on konsensuksen 

luominen ja asiantuntijalausuntojen hyödyntäminen sen yhteydessä. Kyse on 

argumentaatiosta, jossa omaa väitettä pyritään tukemaan muiden tahojen samansuuntaisilla 

mielipiteillä. Argumentista tulee vakuuttavampi, kun voi vedota useampien eri tahojen 

allekirjoittavan sen. Erityisen tehokasta tämä on silloin, kun vedotaan johonkin yleisesti 

arvovaltaisena pidettyyn ja luotettuun tahoon, esimerkiksi jonkin alan asiantuntijoihin. 

Poliittiselle retoriikalle on myös hyvin tyypillistä me-muotoisen retoriikan käyttö, jossa 

luodaan kuvaa ”meistä” yhtenäisenä ja samat intressit jakavana joukkona.205  

Esimerkkejä konsensuksen luomisesta ja sen vahvistamisesta auktoriteettiin vetoamalla 

löytyy aineistosta useita. Eräs taho, johon useammassa uutisessa vedotaan, on suojelupoliisi. 

Kokoomuksen kantaa suhteessa Isis-alueilta palaaviin kansalaisiin käsittelevässä uutisessa206 

perussuomalaiset ilmaisevat huolensa kokoomuksen epäselvästä kannasta palaajia kohtaan 

sekä vaatimuksensa maahanmuuttolakien kiristämiseksi. Tässä yhteydessä vedotaan 

suojelupoliisin kommenttiin, jonka mukaan konfliktialueilta palaavat saattavat olla 

turvallisuusuhka. Jutussa vedotaan myös kokoomuksen Atte Kalevan kommenttiin, jonka 

mukaan Isisin toimintaan lähteneitä ei pitäisi ottaa takaisin Suomeen. Suojelupoliisiin 

viitattaessa uutisessa käytetään ilmaisua ”suojelupoliisin mukaan”, kun taas Kalevaa lainataan 

 
204 Mickelsson 2011, 156-157  
205 Jokinen 2002, 138-139 
206 Suomen Uutiset 26.2.2019, viitattu 21.12.2020 
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suoraan. Suorien lainausten käyttö oman argumentin tukena on vahva tehokeino, sillä sen 

avulla saadaan toisen ääni kuuluviin. Tällä pyritään osoittamaan, ettei väitteen esittäjä ole 

mielipiteensä kanssa yksin, vaan joku muukin näkee asiat samoin.207 

Uutisessa otsikolla Mikään laki ei velvoittanut hallitusta auttamaan Isis-naisia Suomeen 

– kelkka kääntyi vuodessa208 suojelupoliisin lausuntoja käytetään sen osoittamiseen, että al-

Holin vankileiriltä palaavat naiset ja lapset ovat uhka Suomen turvallisuudelle. Tekstissä 

käytetään epäsuoraa lainausta, joka kuuluu: ”Suojelupoliisin mukaan Isis-naiset ovat 

turvallisuusuhka.” Tässä lainauksessa modaliteettia eli asian laatua ilmaistaan absoluuttisella 

totuusväittämällä;209 Suomeen palaavat naiset ovat uhka, eikä tätä voida kiistää. Väittämän 

takana on arvovaltainen viranomainen, jonka lausunnoille omat väittämät on helppo perustaa.  

Tämänkaltaisten, absoluuttisten ja uhkakuvia korostavien sanontojen käyttö on 

tyypillistä sensaatiohakuisessa uutisoinnissa.210 On totta, että erilaiset terrorismia koskevat 

uhkakuvat voivat toteuta myös Suomessa, ja suojelupoliisia voidaan pitää luotettavana 

viranomaislähteenä. Kuitenkin kyseisen uutisen rakennetta ja retoriikkaa tarkasteltaessa on 

selvästi havaittavissa, että kyseessä on pelkistettyjen asiantuntijalausuntojen käyttäminen ja 

niiden tukemien uhkakuvien luominen oman poliittisen agendan ajamiseksi. Kuten 

Richardson211 huomauttaa, asioita todellakin voi sattua ja uhkakuvat voivat realisoitua. Se, 

mitä uutisessa ei oteta huomioon, on se, miten todennäköisiä luodut uhkakuvat 

todellisuudessa ovat. Uutisessa rakennetaan jälleen kerran perustaa perussuomalaisten 

keskeiselle maahanmuuttopoliittiselle teesille, eli maahanmuuton ehtojen ja terrorismia 

koskevan lainsäädännön kiristämiselle. Tässä asiantuntijalausunnot toimivat retorisena 

tehokeinona, jolla omia väittämiä tuetaan ja perustellaan.  

Suojelupoliisin lisäksi uutisoinnissa vedotaan myös tutkijoihin. Eräässä al-Holin 

leiriltä palaavia naisia koskevassa uutisessa212 vedotaan terrorismin torjunnan kansainvälisen 

keskuksen (ICCT) tutkijan Seran de Leeden sekä kansainvälisen terrorismin tutkijan Antti 

Parosen kommentteihin. Molemmat tutkijat pitävät naisten paluuta mahdollisena uhkana, ja 

Parosen suositusten mukaan heitä ei tulisi päästää palaamaan Suomeen. Myös tässä uutisessa 

asiantuntijalausunnot kytkeytyvät vaatimuksiin tiukemmasta turvallisuuspolitiikasta. Isisin 

alueelta palaavia koskevassa keskustelussa on vedottu myös Ruotsin pääministerin Stefan 

Löfvenin kommenttiin, jonka mukaan Ruotsi ei aio auttaa Isis-alueelle lähteneitä palaamaan 

 
207 Jokinen 2002, 138  
208 Suomen Uutiset 2.6.2020, viitattu 22.12.2020 
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takaisin Ruotsiin. Kommentti esiintyy aiemmin mainitussa, kokoomuksen Isis-palaajia 

koskevia kannanottoja käsittelevässä uutisessa.213  

Ranska on saanut tarpeekseen islamistien ymmärtäjistä: ”Kansaa yököttää”214 

otsikoidussa uutisessa Suomen Uutiset lainaa Ranskan Ruotsin suurlähettilästä Etienne de 

Gennovilleä. Uutinen käsittelee Pariisissa 16. lokakuuta 2020 sattunutta terrori-iskua, jossa 

Muhammad-pilakuvia näyttänyt opettaja murhattiin. Gennoville kommentoi kovin 

sanankääntein aiheeseen liittyvää keskustelua, jossa on käsitelty sananvapautta suhteessa 

uskonnonvapauteen. Uutinen ei käsittele varsinaisesti itse terrori-iskua, vaan sen 

aikaansaamaa keskustelua sananvapaudesta. Suurlähettilään huolestuneet kommentit ääri-

islamista ja sen ymmärtäjistä ovat jälleen omiaan tukemaan perussuomalaisten kriittisiä 

näkemyksiä islamista ja edellä mainittuja tavoitteita tiukemman maahanmuuttopolitiikan 

puolesta.  

6.3 Äärioikeiston toimien vähättely 

Siinä missä islam ja turvapaikanhakijat nähdään aineiston uutisissa turvallisuusuhkana, johon 

tulisi puuttua, on Suomen Uutisten suhtautuminen äärioikeiston toimintaan ja sen aiheuttamiin 

ongelmiin sangen vähättelevää. Tästä hyvä esimerkki on aiemmin käsitelty Halla-ahon 

kommentti, jossa tämä puhuu väkivaltaisista äärioikeistolaisista ”hörhöinä” pyrkien siten 

häivyttämään asian todellisen luonteen.215 Hörhö-nimityksellä Halla-aho etäännyttää itseään 

ja samalla perussuomalaisia äärioikeistosta, mutta korostaa samalla turvapaikanhakijoiden ja 

islamistien aiheuttamaa uhkaa.  

Pohjoismaiden vihreän vasemmiston kannanottoa äärioikeiston toimien estämiseksi 

kritisoivassa uutisessa otetaan myös kantaa äärioikeiston toimintaan. Uutisessa on nostettu 

esiin Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtajan Lulu Ranteen 

kommentti, jonka mukaan Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ei näe uskonnollista tai 

äärivasemmistolaista väkivaltaa uhkana, vaan keskittyy äärioikeiston toimien kitkemiseen.216 

Huomionarvoinen on kommentti, jossa todetaan suurimman osan äärioikeiston aiheuttamasta 

väkivallasta liittyvän ”…ns. skinheadien spontaaniin katuväkivaltaan, joka jostain syystä 

luokitellaan poliittiseksi ekstremismiksi.” Tässä skinheadien yhteyttä äärioikeistoon tai 

ylipäänsä politiikkaan pyritään vähättelemään. Kuitenkin 1990-luvun alussa Suomeen syntyi 

uusfasistinen skinhead-ilmiö, joka vaikutti erityisen voimakkaasti Joensuussa. Skinit ottivat 

 
212 Suomen Uutiset 18.6.2019, viitattu 22.12.2020 
213 Suomen Uutiset 26.2.2019, viitattu 22.12.2020 
214 Suomen Uutiset 27.10.2020, viitattu 22.12.2020 
215 Suomen Uutiset 8.8.2019, viitattu 4.1.2021 
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yhteen somalipakolaisten kanssa ja tekivät vuonna 1993 polttopulloiskun Suomen Punaisen 

Ristin vastaanottokeskukseen. Skinien aatteen takana oli niin sanottu white power -suuntaus, 

eli näkemys valkoisen rodun ylivertaisuudesta muihin rotuihin nähden. Skinien ideologiaan 

kuuluivat rasistiset, kansallissosialistiset ja fasistiset näkemykset.217 Skinheadliikkeen juuret 

huomioon ottaen rinnastukset äärioikeistoon ovat tässä tapauksessa perusteltuja.  

27.5.2020 julkaistu uutinen Tutkijat: Isis on yhä uhka Saksassakin vaikka äärioikeiston 

iskut ovat nyt huomion keskipisteenä ottaa myös kantaa äärioikeiston harjoittamaan 

terrorismiin.218 Jutussa on kyse terrorisminvastaisen ICCT-keskuksen tutkijoiden antamasta 

varoituksesta, jonka mukaan Isis on edelleen mahdollinen uhka myös Saksassa, eikä kaikkia 

resursseja tulisi keskittää vain äärioikeiston iskujen torjumiseen. Uutiset Isisin muodostamista 

uhkista eivät ole mitenkään poikkeuksellisia eivätkä itsessään islamofobisia. ICCT:ä voidaan 

myös pitää luotettavana lähteenä; kyseessä on Haagissa vuonna 2010 perustettu yksikkö, 

johon kuuluu asiantuntijoita terrorismin ja vastaterrorismin, kansainvälisen lain ja 

ihmisoikeuksien kentiltä.219 Se, mikä tekee uutisesta kiinnostavan, on sen suhtautuminen 

äärioikeiston terroriin suhteessa islamilaiseen terrorismiin. Jutussa nostetaan esimerkiksi 

aiemminkin mainittu Anis Amrin tapaus, jossa Saksaan saapunut tunisialainen 

turvapaikanhakija ajoi vuonna 2016 rekalla berliiniläiselle joulutorille surmaten 12 ihmistä. 

Tässä yhteydessä korostetaan Amrin tunisialaisuutta ja asemaa turvapaikanhakijana. Uutinen 

jatkuu kertomuksella saksalaisista Isis-taistelijoista, joista todetaan muun muassa seuraavaa: 

”Osa heistä yrittää jossain vaiheessa todennäköisesti palata Saksaan toteuttaakseen terrori-

iskun siellä.”220 Teksti sisältää väittämän, jonka mukaan uuden terrori-iskun sattuminen on 

todennäköistä, ja taustalla ovat nimenomaan Isisin alueilta palaavat jihadistit. 

Tämänkaltaisilla väitelauseilla on vahva vaikutus lukijaan. Niitä on tapana käyttää paitsi 

sensaatiohakuisessa, myös puhtaasti propagandistisessa uutisoinnissa. Näin ollen vastaavien 

modaaliväittämien todennäköisyyttä on voitava arvioida kriittisesti.221 

Käsiteltäessä äärioikeiston terrorismia muuttuu uutisen sävy selvästi. Ensinnäkin 

uutisessa todetaan, että: ”Onhan Saksassa äskettäin tapahtunut kaksi runsaasti huomiota 

 
216 Suomen Uutiset 31.10.2019, viitattu 4.1.2021 
217 Tirkkonen 2011, 13. Viittaa Jokinen 2011, 231-232 sekä Hänninen & Hänninen 2010, 27-28 
(Jokinen, Thomas 2011: Ääriliikkeet Suomessa 1990- ja 2000-luvuilla, teoksessa Kullberg, Anssi 
(toim.): Suomi, terrorismi, Supo – Koira joka ei haukkunut. Helsinki WSOY ja Hänninen, Jera & 
Hänninen, Jyri 2010: Tuhansien aatteiden maa – ääriajattelua nyky-Suomessa. Helsinki, WSOY  
218 Suomen Uutiset 27.5.2020, viitattu 5.1.2021 
219 The Hague Justice Portal: International Centre for Counter Terrorism opens in the Hague, 
1.6.2010. Viitattu 5.1.2021  
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saanutta, äärioikeistolaiseksi terrori-iskuksi luokiteltua tapausta.” Tässä yhteydessä huomio 

kiinnittyy sanavalintaan luokiteltua. Sen sijaan, että puhuttaisiin suoraan äärioikeistolaisista 

terrori-iskuista, on käytetty sanaa luokiteltua. Näin kirjoittaja etäännyttää itsensä väitteestä 

eikä esitä sitä omissa nimissään. Kyse on liittoutumisasteen säätelynä tunnetusta retorisesta 

keinosta, jossa säädellään omaa suhdetta esitettyihin väitteisiin.222 Puhumalla siitä, että teot on 

luokiteltu äärioikeistolaisiksi kirjoittaja ei suoraan myönnä niiden sitä olevan, vaan kyse on 

jonkin toisen tahon tekemästä luokituksesta. Kuten aiemman skinheadien katuväkivaltaa 

koskevan uutisoinnin yhteydessä, myös tässä tapauksessa äärioikeistolaiset ja poliittiset 

yhteydet pyritään häivyttämään.  

Huomionarvoista on myös se, millaisia kategorioita terrorististen tekojen tekijöihin 

uutisessa liitetään. Anis Amrin tapauksessa korostettiin miehen turvapaikkastatusta, Tunisian 

kansalaisuutta ja hänen tekonsa määriteltiin suoraan terrori-iskuksi. Sen sijaan 

äärioikeistolaisista iskuista ei kerrota kuin lyhyesti. Toisen iskun tekijän taustoista kuitenkin 

mainitaan tämän kärsineen mielenterveysongelmista. Uutisen mukaan mies ampui yhdeksän 

maahanmuuttajaa, minkä jälkeen hän tappoi lisäksi äitinsä ja lopulta itsensä. Merkittävää on 

se, että miehen kerrotaan kärsineen mielenterveysongelmista. Mielenterveysongelmien 

mainitseminen voidaan tulkita kahdella eri tavalla. Ensinnäkin kyseisistä ongelmista kärsivä 

voidaan leimata ”hörhöksi”, mitä nimitystä Halla-ahokin on teksteissään käyttänyt 

puhuessaan äärioikeiston harjoittamasta väkivallasta. Tämä näkökulma etäännyttää tekijän 

äärioikeistosta siinä mielessä, ettei hänen tekoaan voida ottaa poliittisessa mielessä vakavasti, 

toisin kuin islamistista terrori-iskua. Toisaalta tekijän nimeäminen mielenterveysongelmista 

kärsineeksi voi aiheuttaa sympatiaa. Siinä missä terroristiksi leimaaminen tekee kyseisen 

henkilön tuomitsemisesta helppoa, voi mielenterveysongelmista kärsivän teot olla 

huomattavasti vaikeampi tuomita.223 Miehen kerrotaan kuitenkin tappaneen nimenomaan 

maahanmuuttajia, mikä on omiaan vahvistamaan väitettä äärioikeistolaisesta motiivista iskun 

takana.  

Äärioikeiston toimien vähättelyn lisäksi ne ja Euroopassa viime vuosina kasvanut 

antisemitismi pyritään selittämään islamilaisella terrorismilla. 18.11.2019 julkaistussa 

uutisessa Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän jäsenet Niikko ja Östman: Israelin ja 

lähialueiden konfliktin uutisointi kaipaa perspektiiviä224 vaaditaan Israelin ja sen lähialueiden 

konfliktin taustojen tarkempaa avaamista mediassa ja antisemitistisen toiminnan 

 
222 Jokinen 2002, 136-137  
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tuomitsemista. Perussuomalaisten kansanedustajan Mika Niikon ja kristillisdemokraattien 

Peter Östmanin mukaan ”Lyhytnäköinen uutisointi Lähi-idän konfliktista voi nostaa 

juutalaisvihaa myös Euroopassa.” Niikon ja Östmanin mukaan Israelista tehdään mediassa 

konfliktin syntipukki, kun tosiasiassa islamistiset terroristijärjestöt toiminnallaan provosoivat 

Israelia. Tämänkaltainen uutisointi puolestaan nähdään syynä antisemitismin nousulle 

Euroopassa.  

Niikko ja Östman ovat oikeassa puhuessaan Israelin ja sen lähialueiden konfliktin 

monimutkaisuudesta. Alue on ollut epävakaa ja konfliktien runtelema aina Israelin valtion 

perustamisesta saakka. Uutista analysoitaessa on kuitenkin otettava huomioon kaksi seikkaa. 

Ensinnäkin Niikko ja Östman kuuluvat eduskunnan Israel-ystävyysryhmään. Toisekseen 

uutisen sanavalinnat ja konteksti viittaavat pikemminkin syyllisten etsimiseen kuin 

tasapuoliseen kuvaukseen konfliktin juurista. Niikon mukaan uutisoinnissa ei puhuta tarpeeksi 

siitä, mitä on tapahtunut aiemmin. Tällä hän viittaa Ylen 14.11.2019 julkaisemaan uutiseen, 

jossa puhuttiin ”Tämänkertaisen väkivallan käynnistymisestä” Israelin toimesta. Niikon 

mukaan asiassa ei oteta huomioon aiempia tapahtumia, toisin sanoen Islamilainen Jihad -

järjestön aiempia raketti-iskuja Israeliin.  

Vaatimukset konfliktin taustoittamisesta mediassa ovat perusteltuja. Aihe on 

monimutkainen ja kumpikin osapuoli, sekä Israel että sen vastustajat, ovat syyllistyneet 

sotarikoksiin, kuten käy ilmi Reutersin vuonna 2008 alkanutta Gazan sotaa ja sen jälkipuintia 

koskevasta aikajanasta.225 Se, mikä artikkelissa on huomionarvoista, on juurikin Israel-

uutisoinnin syyttäminen antisemitismin ja äärioikeiston toiminnan noususta. Uutisessa 

luodaan kuva, jonka mukaan Israelin toimia liioitellaan ja islamistien toimia vähätellään. 

Tämä puolestaan johtaa kritiikkiin Israelia kohtaan ja pahimmillaan äärioikeiston nousuun ja 

antisemitismiin. Äärioikeiston toimista ollaan siis huolissaan, mutta niiden pohjimmaiseksi 

syyksi nähdään vääristynyt uutisointi ja pohjimmiltaan ääri-islam.  

7. Yhteenveto  
Jihadia ja islamia koskeva uutisointi Suomen Uutisissa on hyvin ongelmallista. Vaikka myös 

perinteisesti neutraalina pidetyn median luoma islamkuva on usein sangen negatiivista ja 

väkivaltaan kytkeytyvää, ovat uutiset harvoin harkitusti islamia mustamaalaavia.226 

Oikeistopopulistiset näkemykset ja niiden myötä rakentuvat diskurssit islamista ja 

 
225 Reuters.com – Timeline – Violence escalates in Gaza Strip, 8.4.2011, viitattu 12.1.2021  
226 Taira 2014, 15 
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turvapaikanhakijoista suomalaisia ja koko Eurooppaa uhkaavina tekijöinä ovat kuitenkin 

havaittavissa kaikkialla tutkimusaineistossa. 

Lähemmin tarkasteltuna on erotettavissa kolme merkittävää diskurssia, jotka toistuivat 

läpi aineiston. Näistä merkittävin on näkemys islamista ja turvapaikanhakijoista 

turvallisuusuhkana. Koska Suomen Uutiset ei ole sitoutunut Julkisen sanan neuvoston 

journalistin ohjeisiin, antaa se toimittajille käytännössä vapaat kädet kirjoittaa islamia 

koskevista aiheista siten, että teksti sopii perussuomalaisten maahanmuutonvastaiseen 

ideologiaan. Näitä islaminvastaisia näkemyksiä perustellaan korostamalla islamin osuutta 

negatiivisissa yhteyksissä. Islamista luodaan kuva monoliittina, jossa kaikki muslimit ovat osa 

homogeenista, länsimaiseen yhteiskuntaan sopeutumatonta ja väkivaltaista joukkoa. 

Terrorismin yhteydessä korostetaan tekijöiden etnistä taustaa ja mahdollista 

turvapaikanhakijan statusta. Näillä nimeämisillä ja retorisilla valinnoilla pyritään luomaan 

kuvaa barbaarisesta, irrationaalisesta ja uhkaavasta uskonnosta ja sen edustajista, joiden pääsy 

Suomeen ja Eurooppaan on estettävä. 

Toinen huomionarvoinen diskurssi on äärioikeiston toimien ja sen muodostamien 

uhkien vähättely. Ääri-islamistien tai radikaalin vasemmiston toimista uutisoidessaan Suomen 

Uutiset pyrkii harvoin tekemään eroa yksittäisen toimijan ja tämän edustaman uskonnon tai 

ideologian välillä, kun taas äärioikeistolaisiksi kuvattujen tekojen kohdalla näin tehdään. Siinä 

missä islamistisen terrori-iskun tekijän kytköksiä uskontoonsa korostetaan tai radikaalien 

vasemmistolaisten toiminnasta luodaan uhkakuvia, pyritään äärioikeiston teot häivyttämään 

vedoten yksilön kärsimiin mielenterveysongelmiin tai kieltämällä tekojen poliittiset motiivit 

Kolmas keskeinen diskurssi kytkeytyy kahteen edelliseen. Kyseessä on populistinen 

jaottelu meihin ja muihin. Populistisessa ajattelussa keskeistä on kansan käsite ja ajatus siitä, 

että populistit edustavat kansan mielipidettä ja tätä mielipidettä tulee noudattaa. Kansaan ei 

kuitenkaan katsota kuuluvaksi niitä, joiden mielipiteet eroavat populistien näkemyksistä.227 

Suomen Uutisten ollessa perussuomalaisten äänenkannattaja ja perussuomalaisten ollessa 

populistinen, ”kansan” mielipidettä edustava puolue, voidaan aineistossa esiintyvät tulkinnat 

jihadista ja islamista tulkita tämän perussuomalaisten edustaman kansan mielipiteiksi. 

Ulkopuolelle jäävät mielipiteet, kuten monikulttuurisuuteen neutraalisti tai hyväksyvästi 

suhtautuminen ja humanitaarisen maahanmuuton hyväksyminen muodostavat aineistossa 

jakolinjan meihin, isänmaallisiin ja Suomen turvallisuutta ajatteleviin perussuomalaisiin sekä 

muihin, eli Suomen turvallisuudesta ja suomalaisen kulttuurin säilymisestä piittaamattomiin, 

 
227 Wiberg 2011, 12  



56 

 

vihreitä ja vasemmistolaisia arvoja edustaviin poliitikkoihin ja heidän kannattajiinsa sekä ei-

kantasuomalaisiin, maahanmuuttajiin ja turvapaikanhakijoihin. Tässä yhteydessä 

monikulttuurisuus myös tunnutaan yhdistävän poikkeuksetta juuri islamiin. Tätä erottelua 

korostetaan vahvalla ja kärjistävällä retoriikalla, jossa vastapuoli nimetään kuhunkin 

tilanteeseen sopivalla, mahdollisimman negatiivisia mielikuvia herättävällä tavalla 

8. Johtopäätökset: Jihad-uutisointi sosiaalisen 
todellisuuden rakentajana   

Tässä tutkimuksessa olen käsitellyt aineistossa ilmeneviä tärkeimpiä diskursseja. Alasuutarin 

mukaan laadulliseen analyysiin liittyy niin sanotusti arvoituksen ratkaiseminen.228 Tällä 

tarkoitetaan tutkittavasta ilmiöstä havaintojen pohjalta tehtyä merkitystulkintaa.229 Tämän 

tutkimuksen kannalta ratkaistava arvoitus tarkoittaa tutkimuskysymyksen osalta erityisesti sitä 

osaa, jossa tarkastellaan Suomen Uutisten islam- ja jihad-uutisointia sosiaalista todellisuutta 

muokkaavana toimintana. Tätä todellisuutta aiemmin mainitut diskurssit puolestaan 

rakentavat. Tutkimuksen kannalta on tärkeää pohtia sitä, millainen vaikutus tarkastellulla 

uutisoinnilla on todellisuuden rakentumiseen, eli minkälaista kuvaa islamista, muslimeista ja 

jihadista Suomen Uutiset uutisoinnillaan rakentavaa, ja miten se vaikuttaa käsityksiin 

esimerkiksi muslimeista ja turvapaikanhakijoista. 

Media sekä muokkaa että ylläpitää hallitsevia valtasuhteita. Osa näistä valtasuhteista 

voi kuitenkin olla luonteeltaan alistavia ja tiettyjä ryhmiä sortavia. Näin ollen ei ole lainkaan 

merkityksetöntä, minkälaiset sosiaalisen todellisuuden versiot saavat julkisessa keskustelussa 

hallitsevan aseman. Diskurssianalyysia tehtäessä on tästä syystä tärkeää keskittyä myös 

tutkittavan aihepiirin ideologisiin seurauksiin ja tarpeen tullen kritisoida erilaisia 

alistussuhteita legitimoivia käytäntöjä.230 Myös sitä, miten tietyt diskurssit muotoutuvat 

hegemonisiksi ja mitkä niiden ideologiset seuraukset ovat, on syytä pohtia.231 Tämän 

tutkimuksen kannalta merkittäviä ovat havainnot siitä, millaiset diskurssit aineistosta nousevat 

esiin, miten niitä tuotetaan esimerkiksi nimeämällä eri ihmisryhmiä sekä se, millaisia 

ideologisia seuraamuksia niillä mahdollisesti on. 

Populistiselle retoriikalle on tyypillistä toisto. Ajatuksena on, että tiettyä väitettä 

tarpeeksi kauan toistettaessa se alkaa kuulostaa uskottavalta, ja vastapuoli kyllästyy lopulta 
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puolustamaan kantaansa.232 Aineistossa toistuvat jatkuvasti samat diskurssit, eikä kyse ole 

pelkästään tutkimusta varten tehdystä rajauksesta; jihad, islam ja maahanmuutto ovat Suomen 

Uutisten uutisoinnissa esillä lähes päivittäin. Näitä aiheita koskeva uutisointi on myös lähes 

poikkeuksetta skandaalinhakuista, ja siinä dominoivat erilaiset islamin ja maahanmuuton 

aiheuttamat uhkakuvat. Populistiselle ideologialle tyypillistä on juuri tämänkaltaisen 

retoriikan käyttö, jossa uhkakuvia luomalla vahvistetaan ihmisten epäluottamusta ja 

turvattomuuden tunnetta.233 Näihin aineistossa esiintyviin uhkakuviin puolestaan tarjotaan 

vastaukseksi perussuomalaisten omia ratkaisuja, jotka lähes poikkeuksetta koskevat 

tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa, tiettyjen ihmisryhmien valvontaa ja kovempia 

rangaistuksia.  

Kuten aiemmin on todettu, korostetaan aineistossa muslimien, maahanmuuttajien ja 

turvapaikanhakijoiden harjoittamaa terrorismia, rikollisuutta ja näihin liittyviä uhkakuvia. 

Samaan aikaan äärioikeiston harjoittamaa väkivaltaa ja sen uhkaa joko vähätellään, tekijät 

leimataan yksittäisiksi hörhöiksi,234 tai vedotaan tekijöiden kärsimiin 

mielenterveysongelmiin.235 Sen sijaan islamististen iskujen yhteydessä korostetaan islamin 

takapajuisuutta, tekijöiden asemaa turvapaikanhakijana tai näiden tiettyä kansalaisuutta.236 

Jihad-uutisointia tarkasteltaessa on kiinnitettävä huomiota myös siihen, milloin aiheesta 

uutisoidaan. Aineiston uutisista vain osa käsitteli juuri tapahtuneita terrori-iskuja, kun suurin 

osa keskittyi erilaisten uhkakuvien luomiseen ja vanhojen iskujen esiin nostamiseen. 

Läntiselle medialle on ylipäänsä tyypillistä uutisoida muslimeista lähinnä silloin, kun heidän 

toimintansa katsotaan haittaavan ”tavallisten” kansalaisten elämää.237 Aineistoa 

analysoitaessa on kuitenkin havaittavissa, että aiheista uutisoidaan myös silloin, kun mitään 

merkittävää ei ole tapahtunut, vaan jihad ja islamilainen terrori pyritään pitämään otsikoissa 

päivittäin myös rauhallisina ajanjaksoina.  

Negatiivista, väkivaltaa korostavaa mielikuvaa muslimeista ja islamista pidetään yllä 

paitsi aiheiden valinnalla, myös nimeämällä ja yleistämällä. Retorisista keinoista juuri 

nimeäminen ja luokittelu ovat omiaan ylläpitämään näitä jo olemassa olevia, negatiivisia 

stereotypioita muslimeista.238 Tämä näkyy juurikin jihadista ja terrori-iskuista uutisoitaessa. 

Uuden terrori-iskun sattuessa ja tekijän varmistuessa on informaation kannalta relevanttia 

 
232 Wodak 2015, 130  
233 Wodak 2015, 187 
234 Suomen Uutiset 8.8.2019, viitattu 13.1.2021 
235 Suomen Uutiset 27.5.2020, viitattu 13.1.2021 
236 Katso esim. Suomen Uutiset 6.4.2020, 25.7.2020 ja 18.10.2020, viitattu 13.1.2021 
237 Poole 2002, 84-85  
238 Pietikäinen & Mäntynen 2019, 100-101 
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mainita, mikäli teolla on jokin uskonnollinen motiivi. Suomen Uutisten tapaa korostaa islamin 

yhteyttä jihadiin ja islamistiseen terroriin ei kuitenkaan voida pitää vain lukijoiden 

informoimisena. Erilaisiin vähemmistöryhmiin yhdistyvillä rikoksilla on kuitenkin suuri 

uutisarvo.239 Korostamalla islamin, maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden osuutta 

väkivalta- ja rikostilastoissa ja luomalla uusia uhkakuvia Suomen Uutiset vetoaa erityisesti 

maahanmuuttokriittiseen lukijakuntaansa. Vähemmistöjen kannalta tällainen retoriikka on 

kuitenkin haitallista, jopa vaarallista. Ongelmaksi muodostuu kyseisten ryhmien, muslimien ja 

turvapaikanhakijoiden, niputtaminen yhdeksi massaksi. Orientalistiseen tapaan islamia ja 

muslimeita käsitellään yhtenä erottamattomana kokonaisuutena, joka muodostaa sekä 

sotilaallisen, demografisen että sosiouskonnollisen uhan.240 Aineistossa myös 

turvapaikanhakijat mielletään lähes poikkeuksetta juuri muslimeiksi. Erityisesti termin 

muslimi korostaminen on aineistossa yleistä. Esimerkkinä toistuvat kuvaukset 

”muslimivanhempien” toiminnasta241 ja ”muslimimiehistä”.242 Näissä yhteyksissä henkilöt 

tulevat määritellyiksi juuri uskontonsa kautta, ja nämä yhteydet ovat aina negatiivisia. 

Negatiivisten mielikuvien yhdistäminen muslimeihin ja niiden vahvistaminen erilaisten 

diskurssien avulla luovat pohjan islamkritiikille ja eksklusiivisten toimenpiteiden vaatimiselle 

näitä kohtaan, esimerkiksi juuri tiukemmalle maahanmuuttopolitiikalle.243  

Siinä missä islam näyttäytyy aineistossa monoliittina, ovat myös kuvaukset Suomesta 

ja suomalaisista sangen homogeenisiä. Kyseessä on tietynlainen yhtenäisyyden harhakuva, 

jossa oma valtio nähdään kulttuurisesti yhtenäisenä ja homogeenisenä. Tätä yhtenäisyyttä 

täytyy suojella, ja tällä perustellaan sekä tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa että erilaisia 

syrjiviä rakenteita. Taustalla on paitsi huoli oman kulttuurin säilymisestä, myös 

turvallisuudesta. Syyskuun yhdeksännen terrori-iskut vuonna 2001 toimivat edelleen pohjana 

vaatimuksille maahanmuuttolainsäädännön ja turvatoimien kiristämiseksi.244 Tämä on osa 

isänmaan puolustamiseen kytkeytyvää narratiivia, jossa ”me” olemme menneisyydessä olleet 

joko sankareita tai uhreja, ja ”meillä” on tehtävä puolustaa kotiamme ulkopuolisilta, tässä 

tapauksessa maahanmuuttajilta ja terroristeilta.245 Ristiriitaista on kuitenkin se, ketä meihin 

tässä yhteydessä lasketaan. Kuten edeltä käy ilmi, kuvataan muut hallituspuolueet ja niiden 

kannattajat pahimmillaan jopa uhkana meille, eli Suomen kansalle. Tämä korostaa 

 
239 Poole 2002, 74 
240 Poole 2002, 32 
241 Suomen Uutiset 18.10.2020, viitattu 14.1.2021 
242 Suomen Uutiset 3.2.1010, viitattu 14.1.2021 
243 Poole 2002, 32 
244 Wodak 2015, 54 
245 Wodak 2015, 66-67 
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populistista näkemystä, jonka mukaan populistien itsensä kanssa eri mieltä olevat eivät kuulu 

kansaan.246 Tämä luo kuvan, jossa yhdellä puolella ovat me, kansa, ja toisella puolella muut. 

Muut puolestaan jakautuvat maahanmuuttajiin sekä näihin joko neutraalisti tai suopeasti 

suhtautuviin suomalaisiin, jotka eivät kuitenkaan populistien silmissä ole ”kunnon 

kansalaisia”.  

Suomen Uutisten retoriikka on myös korostuneen isänmaallista ja perussuomalaisten 

toimintaa kuvataan samoin. Sen sijaan vasemmistosta ja vihreistä pyritään luomaan kuvaa 

epäisänmaallisina toimijoina, joiden maahanmuuttoa koskevat toimet ovat uhka Suomen 

turvallisuudelle. Aineistossa väitetään jopa terroristijärjestö Isisillä ja vihreillä olevan samoja 

tavoitteita, kun puhutaan vierastaitelijoiden palauttamisesta Suomeen. Tällaisella retoriikalla 

vahvistetaan kuvaa perussuomalaisista suomalaisen yhteiskunnan puolustajina ulkoisia uhkia, 

tässä tapauksessa islamia ja maahanmuuttoa, vastaan. Toisaalta sillä on tarkoitus oikeuttaa 

oikeistolainen ääriajattelu ja maahanmuuttovastainen ideologia sekä tuomita tämän ideologian 

vastustajat kansallisen turvallisuuden heikentämisestä. Suuri osa perussuomalaisten 

kannattajista suhtautuu maahanmuuttoon ja islamiin joko kriittisesti tai suorastaan kielteisesti, 

ja juuri tätä kannattajakuntaa Suomen Uutisten islamvastainen uutisointi kiinnostaa. 

Huomioon on otettava myös perussuomalaisten kytkökset esimerkiksi äärikansalliseen 

Suomen Sisuun ja muihin maahanmuuttovastaisiin järjestöihin.  

Kuten Richardson on huomauttanut, käsitykset kielen selkeydestä, neutraaliudesta ja 

ei-poliittisuudesta yhdistettynä ajatukseen journalismista neutraalina ja faktuaalisena, ovat 

vaarallisia. Tämä johtuu siitä, että materiaalinen todellisuus ja omat tarkoituksemme 

muokkaavat kieltä, ja näin ollen kieli sekä rakentaa että ylläpitää valta-asetelmia.247 

Tutkimuksen kohteen ollessa oikeistopopulistinen julkaisu, johon kytköksissä olevalla 

puolueella on yhteyksiä äärioikeistoon ja runsaasti maahanmuuttovastaisia kannattajia, ei 

aineistossa esiintyviä valta-asetelmia voi jättää huomiotta. Vaikka uskontotieteellisen 

tutkimuksen tulee olla neutraalia, on diskurssianalyysia tehtäessä tärkeää tarpeen vaatiessa 

keskittyä tutkittavan aineiston ideologisiin seuraksiin ja kritisoida alistussuhteita legitimoivia 

diskursseja ja käytäntöjä.248 Suomen Uutisten jihad- ja islamaiheisessa uutisoinnissa esiintyy 

runsaasti islamiin, maahanmuuttoon ja turvapaikanhakijoihin kohdistuvia yleistyksiä, jotka 

ovat kyseisille ryhmille haitallisia. Näiden yleistysten lisäksi kyseisiin ryhmiin liitetään useita 

 
246 Wiberg 2011, 12  
247 Richardson 2006, 13-14  
248 Jokinen & Juhila 1993, 97  
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uhkakuvia, joiden avulla perustellaan populisteille tyypillisiä vaatimuksia tiukemmasta 

maahanmuuttopolitiikasta ja kovemmista rangaistuksista.   

Islamin ja terrorismin, turvapaikanhakijoiden ja väkivallan kritiikitön yhdistäminen 

sekä vihreiden maahanmuuttopolitiikan rinnastaminen terroristijärjestö Isisin agendaan 

kuuluvat kaikki Suomen Uutisten retoriikkaan. Tämä retoriikka on tarkoitushakuista, ja sillä 

pyritään vahvistamaan jo olemassa olevia islamiin ja muslimeihin liittyviä ennakkoluuloja 

sekä luomaan uusia uhkakuvia. Keskeiset diskurssit liittyvät islamin ja sen myötä jiahdin 

muodostamiin uhkakuviin, ja näiden diskurssien avulla rakennetaan kuvaa todellisuudesta, 

jossa maahanmuutto ja muslimit ovat jotakin ulkopuolista, vaarallista ja suomalaiseen 

yhteiskuntaan kuulumatonta. Näiden uhkien torjuntaan esitetään yksinkertaisia ratkaisuja, 

joita ovat tiukempi maahanmuuttopolitiikka, kovemmat rangaistukset ja valvonta. 

Kansainvälisen terrorismin uhkaa Euroopassa ja Suomessa ei tule vähätellä, ja Isisin kaltaiset 

järjestöt ovat tekijä, johon tulee suhtautua vakavasti. Myös Suomen 

maahanmuuttopolitiikassa on ongelmakohtia, joihin tulisi pitkällä aikavälillä puuttua. Näitä 

uhkakuvia ja ongelmakohtia ei silti tule liioitella, eikä tiettyihin uskontoihin, kansalaisuuksiin 

tai vähemmistöihin kohdistuvaa leimaamista ja mustamaalaamista voi hyväksyä. Kielen 

vahvuus on siinä, että se muokkaa paitsi ajatteluamme, myös sosiaalista todellisuutta. Väärin 

käytettynä se voi tästä syystä saada aikaan paljon vahinkoa, mikäli tiettyjä ihmisryhmiä 

aletaan sen keinoin leimaamaan. Juuri tämä vaara on siinä tavassa, miten Suomen Uutiset 

jihadista ja islamista uutisoi. 

8.1 Jatkotutkimuksesta ja tutkimuksen kehittämisestä 

Jatkotutkimuksen kannalta aihetta olisi mahdollista syventää ennestään paitsi lisäämällä 

aineistoa, myös pidentämällä tarkasteluväliä. Nyt käytetty, noin vuoden mittainen 

tarkasteluväli osoittautui sikäli haasteelliseksi, että uutisoinnissa ja sitä myöten myös 

aineistossa ja itse tutkimuksessa ilmeni paljon toistoa. Pidempi aikaväli mahdollistaisi 

laajemman otannan ja toisi mukanaan useampia uutisaiheita ja sen myötä myös laajemman 

kuvan käsiteltävästä aiheesta. Aineiston valikointi asetti omat haasteensa, sillä materiaalia oli 

runsaasti, ja siitä oli pystyttävä valikoimaan tarpeeksi monipuolisia uutisia. Toisaalta tiettyjen 

aiheiden toistuminen vaati useamman niitä käsitelleen uutisen ottamisen mukaan analyysiin, 

mikä puolestaan teki aineistosta hieman epätasapainoisen. Tätä ajatellen tutkimusta olisi 

mielekästä jatkaa keskittymällä johonkin tiettyyn, tarkemmin rajattuun jihad- ja 

islamaiheiseen tapahtumaan liittyvään uutiseen ja sen seurantaan pidemmällä aikavälillä. 

Esimerkiksi al-Holin leiriltä palaavien naisten ja lasten asemasta on uutisoitu tiuhaan, ja 
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aiheeseen liittyvää uutisointia olisi tulevaisuudessa mahdollista tarkastella yksityiskohtaisesti 

useamman vuoden ajalta.  

Toinen mahdollinen tutkimuskohde on Suomen Uutisten jihadia ja islamia koskevien 

uutisten kommenttiosioiden analysointi. Kyseiset uutiset saavat aikaan kiivasta 

kommentointia, ja näiden kommenttien seuraaminen ja tulkitseminen antaisi kuvaa siitä, 

miten Suomen Uutisten lukijakunta aiheeseen suhtautuu. Kyseinen tutkimus avaisi 

mahdollisesti perussuomalaisten kannattajien suhtautumista islamiin ja antaisi perspektiiviä 

siihen, miten Suomen Uutisten tapa uutisoida aiheesta osuu kohdeyleisöönsä.  
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