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Tiivistelmä: 
Tutkielmassa tarkastellaan kahta kielen ilmiötä, episteemisen pääsyn säätelyä ja tietäväksi 
asettumista. Tavoitteena on selvittää, millä tavalla episteemisen pääsyn sääteleminen toimii 
tietäväksi asettumisen resurssina kirjoitetussa keskustelussa. Tutkielman analyysissa tarkastellaan, 
millaisia ilmiöitä episteemisen pääsyn sääteleminen ja tietäväksi asettuminen ovat, miten ne 
ilmenevät keskustelun kielenkäytössä ja millaisia tehtäviä ne saavat. 
      Tutkielman aineistona on yhdeksän Facebookin Rajat kiinni! -ryhmästä huhtikuussa 2016 
tallennettua keskusteluketjua, joissa on yhteensä 507 kommenttia. Tallennushetkellä Rajat kiinni! -
ryhmä oli kaikille avoin, julkinen keskusteluryhmä. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on 
kriittinen diskurssianalyysi, ja analyysissa tukeudutaan kognitiiviseen kielioppiin, sosiaalisen 
kategorisaation teoriaan sekä suhtautumisen teoriaan. Lisäksi tutkielmassa hyödynnetään 
tekstintutkimuksen ja keskustelunanalyysin analyysivälineitä.  
      Tutkielmassa episteemisen pääsyn säätely jaetaan kolmeen kategoriaan: episteemisen pääsyn 
rajaamiseen, episteemisen pääsyn avaamiseen ja episteemisen pääsyn sulkemiseen. Episteemisen 
pääsyn säätelyllä voidaan havaita olevan useita tehtäviä tietäväksi asettumisen resurssina. Lähteisiin 
pääsyä säätelemällä keskustelijat konstruoivat keskusteluun erilaisia positioita ja näkökulmia, joista 
käsin keskustelun topiikkeja ja asiantiloja tarkastellaan. Episteemisen pääsyn sääteleminen 
tietäväksi asettumisen resurssina palvelee keskusteluryhmän ideologisen arvomaailman 
vahvistamista ja oikeuttaa ryhmän agendaa ja tavoitteita. 
      Tutkielmassa havaitaan, että keskusteluun konstruoidaan yhteiseen tietoon samastumisen 
paikkoja episteemisen kutsun avulla. Episteeminen kutsu on intersubjektiivinen keino, jonka avulla 
keskustelija voi luoda keskusteluun tietävän ja episteemisesti varman näkökulman, johon hän pyrkii 
sitouttamaan muita. Episteemisen kutsun tehtäviä kommenteissa saavat erityisesti -hAn-
sävypartikkeli, retoriset kysymykset sekä kommentteihin konstruoituvan käsitteistäjän 
tarkastelupisteen siirtymät. Referoinnin keinoja käytetään kommenteissa tuomaan keskusteluun 
ääniä, jotka tukevat episteemisen yhteisön yksimielistä maailmankuvaa. Edellä mainittujen, tämän 
tutkielman aineistoja koskevien havaintojen yleistettävyys olisi yksi mahdollinen jatkotutkimuksen 
aihe. 
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1 Johdanto  
	  
Tutkin tässä työssä tietäväksi asettumista ja episteemisen pääsyn säätelyä sosiaalisen median 

kirjoitetussa keskustelussa1. Selvitän, millainen ilmiö tietäväksi asettuminen on sekä millaisia 

funktioita episteeminen pääsy saa tietäväksi asettumisen resurssina Facebook-ryhmän 

keskustelussa.  

Puhutussa ja kirjoitetussa keskustelussa, samoin kuin kaikessa vuorovaikutuksessa, 

arvioidaan jatkuvasti toisten keskustelijoiden tietämisen määrää ja laatua sekä puntaroidaan 

episteemisen pääsyn rajoja: sitä, kenellä on mahdollisuus tai oikeus tietää mitäkin asioita. 

Keskustelijat arvioivat omaa tietämistään suhteessa muiden tietämiseen ja muokkaavat 

vuorovaikutustaan sen mukaisesti. (Stivers, Mondana ja Steesing 2011; Heritage 2012.) 

Episteemisen pääsyn käsite on tässä työssä keskeinen: sillä tarkoitetaan, millaista yhteistä ja jaettua 

tietoa keskustelijoilla on, mistä lähteestä tiedot on saatu ja mitä asioita keskustelijat pitävät varmana 

(Rahtu, Shore ja Virtanen 2018: 147; Heritage 2012: 4–7). Esittelen episteemisen pääsyn käsitettä 

sekä siihen liittyviä, tämän tutkielman analyysin kannalta oleellisia lähikäsitteitä luvussa 4.  

Tietäväksi asettumisella tarkoitan tässä tutkielmassa sitä, miten kirjoitetun keskustelun 

osallistuja osoittaa kielellisesti hänellä olevan tietoa ja tietämystä jostakin keskustelussa esillä 

olevasta asiasta. Platonin klassisen määritelmän mukaan tieto on perusteltu tosi uskomus (Tieteen 

termipankki 3.5.2021). Tässä tutkielmassa pidän tietona sitä, mitä keskustelijat vuoroissaan tietona 

käsittelevät. Tietämistä voi tuoda keskustelussa esiin monilla keinoilla ja rakenteilla, sekä 

eksplisiittisesti että implisiittisesti, ja tietäväksi asettumisella on keskustelussa erilaisia tilanteisia 

tehtäviä ja päämääriä.  Tietäväksi asettuminen on vahvasti sidoksissa esiintymiskontekstiinsa, joten 

sen havainnoiminen vaatii yksittäisten ilmaisujen tutkimisen ohella kokonaisten keskusteluketjujen 

läpikäyntiä ja keskusteluryhmälle ominaisten ilmaisutapojen ja ryhmän ideologiaan liittyvien 

diskurssipiirteiden tiedostamista. Tämän tutkielman aineistona on Rajat kiinni! -nimisen, 

maahanmuuttoa vastustavan ja Suomen rajojen sulkemista vaativan Facebook-ryhmän 

keskusteluketjuja, joissa vuorovaikutus perustuu ryhmän yhteiseen maailmankuvaan ja 

samanmielisyyttä hakevan ryhmän jäsenten yhteisesti hyväksymiin kirjoittamattomiin sääntöihin. 

Tällä keskustelevalla yhteisöllä on yhteinen tiedollinen perusta eli yhteinen maaperä (common 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sosiaalisella medialla tarkoitetaan viestinnän muotoa, jossa tietotekniikkaa ja tietoverkkoja hyödyntämällä luodaan 
vuorovaikutteista ja käyttäjälähtöistä sisältöä sekä rakennetaan ihmisten välisiä suhteita (sosiaalisen median käsitteestä 
tarkemmin esim. Helasvuo, Johansson ja Tanskanen 2014; Suominen 2013: 15; Laaksonen, Matikainen ja Tikka 2013: 
13–16). Kirjoitetulla keskustelulla viittaan tässä työssä kirjoitettuun verkkokeskusteluun (piirteistä ja teknisistä 
ominaisuuksista Virtanen ym. 2018: 9–38). 
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ground, Clark 1996), jota keskustelijat yhteistyössä rakentavat. Ryhmän vuorovaikutus nojaa 

vahvaan yhteiseen ideologiseen esisopimukseen eli yhteisesti hyväksyttyihin arvoihin ja tiettyihin 

otaksumiin ja oletettuihin totuuksiin maailmasta. Esisopimus on argumentaation keskeinen käsite, 

ja sillä tarkoitetaan niitä julkilausumattomia ennakko-oletuksia, jotka kuuluvat kielenkäyttäjien 

yhteisymmärrykseen ja joille väitteen ja perustelujen välisen kytköksen vahvuus rakentuu (Jokinen 

1993: 92−93; Perelman 1996). 

  Koska keskustelijoiden mielipiteet, väitteet ja näkemykset tulevat keskustelussa 

oikeutetuiksi yhteisen tieto- ja arvopohjan kautta, ei väitteitä aina keskustelussa perustella (ks. Lahti 

2019: 138). Perinteisen argumenttirakenteen rikkominen tukee ja vahvistaa ryhmän ideologisia 

pyrkimyksiä, ja väitteiden sekä mielipiteiden esittäminen itsestään selvinä totuuksina kytkeytyy 

ryhmän agendaan. Tietäväksi asettuminen ei siis välttämättä tarkoita, että keskustelijalla olisi 

faktatietoa keskustelun aiheesta, vaan ennemminkin se usein merkitsee, että mielipiteitä ja väitteitä 

pyritään esittämään itsestään selvinä ja implikoimaan kaikille keskustelijoille yhteisinä, tuttuina 

tietoina. Kyse on tosiasioiden konstruoinnista: kun ristiriitaiset väitteet pyritään kuvaamaan 

ehdottomina totuuksina, vaihtoehtoiset keinot jäsennellä sosiaalista todellisuutta eivät tule näkyviin 

(Jokinen, Juhila ja Suoninen 2016: 341). Ilmiön funktioksi hahmottuu keskusteluryhmän 

samanmielisyyttä tukevan vuorovaikutuksen konstruointi, ylläpitäminen ja vahvistaminen.  

Tutkimani Facebook-ryhmän keskustelu on sidoksissa maahanmuuttovastaiseen diskurssiin, 

ja keskustelussa on vihapuheeksi2 kutsutun puheen tyypillisiä ilmaisukeinoja ja piirteitä, kuten 

loukkaavaa, halventavaa, syrjivää ja rasistista kommentointia, vastakkainasettelun ja kulttuuristen 

stereotypioiden voimistamista sekä niin kutsuttujen sisä- ja ulkoryhmien konstruointia (vihapuheen 

piirteistä ks. esim. Pöyhtäri, Haara ja Raittila 2013: 19, 26, 33–36: Lahti 2019: 34; Vitikka 2014). 

Avaan diskurssin ja kontekstin käsitteitä sekä maahanmuuttodiskurssiin liittyviä piirteitä luvussa 3. 

Tarkastelen myös sisä- ja ulkoryhmäksi rakentamista luvussa 3.  

Seuraavaksi esittelen tutkielman tutkimuskysymykset ja rakenteen sekä työn taustan ja 

samasta aihepiiristä aiemmin tehdyn, tämä työn kannalta keskeisen tutkimuksen. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Vihapuhe-termi on lyhyessä ajassa vakiintunut suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa arkikäyttöön. 
Kielitoimiston sanakirjan (2012) mukaan vihapuhe on “vähemmistöihin kohdistuvaa vihaa -- suvaitsemattomuutta 
ilmaisevaa tai siihen yllyttävää puhetta”. Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksessa vihapuhe on määritelty 
näin: "vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, 
ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjaa suvaitsemattomuuteen” (Huttunen, Jauhola, 
Korhonen ja Oosi 2016: 22). Kantolan (2015: 3) mukaan vihapuhe on kielenkäyttöä, jossa ilmaistaan halventavia, 
vähätteleviä, leimaavia tai aggressiivisia asenteita. Silloin, kun vihapuhe-termi tässä tutkielmassa esiintyy, käytän sitä 
laajassa merkityksessä eikä esimerkiksi viittaamaan vain rangaistavaan puheeseen.  
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1.1 Tutkimuskysymykset ja tutkielman rakenne 

Tässä luvussa muotoilen tutkielmani tutkimuskysymykset ja esittelen työn rakenteen. Tutkielman 

keskeiset tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

1)   Tutkin, millä tavoin tietäväksi asettuminen ilmenee ja millaisia tehtäviä sillä on 

kirjoitetussa keskustelussa,  

sekä 

2)   tarkastelen episteemistä pääsyä ja sen keinoja sekä tehtäviä tietäväksi asettumisen 

resurssina. 

 

Seuraavaksi esittelen tutkielman rakenteen. Työn johdantoluvun alaluvuissa esittelen 

tutkimuskysymysten lisäksi lyhyesti työn taustaa ja aiempaa tutkimusta.  Luvussa 2 esittelen 

tutkielman aineiston ja kuvaan tarkemmin aineistona olevien keskusteluketjujen sisältöjä. Luvussa 3 

esittelen työn teoreettisen viitekehyksen sekä teoriat ja metodit, joihin tutkielman analyysi nojaa. 

Esittelen myös analyysin kannalta keskeisimpiä kielentutkimuksen työkaluja. Luvut 4 tarkastelen 

tietäväksi asettumista sekä määrittelen episteemisyyteen liittyviä käsitteitä. Luku 5 on varattu 

aineiston analyysille, ja luvussa 6 teen yhteenvedon tutkielman keskeisistä johtopäätöksistä. 

 

1.2 Työn tausta ja aiempi tutkimus 

Digitaalinen vuorovaikutus ja keskusteleminen verkossa3 ovat viimeisen parinkymmenen vuoden 

aikana saaneet uudenlaisia muotoja erityisesti sosiaalisen median kehityksen ja suosion 

myötä. Monenlaiset sosiaalisen median yhteisölliset sovellukset, kuten Facebook ja Twitter, 

mahdollistavat perinteisten verkkokeskustelupalstojen lisäksi uusia tapoja muodostaa 

keskusteluryhmiä lähes minkä tahansa aihepiirin ympärille. Eri alojen maallikoilla ja asiantuntijoilla 

on mahdollisuus jakaa ja vaihtaa monenlaisia tietoja avoimissa keskusteluissa, ja toisaalta he voivat 

myös muodostaa muilta käyttäjiltä suljettuja ryhmiä eriytyneisiin vuorovaikutustarkoituksiinsa. 

Tieto ja tietäminen ovat yhteisöllisen median suosion myötä uudella tavalla keskeisessä asemassa: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Aula, Matikainen ja Villi (2006) ovat jaotelleet avoimen, maailmanlaajuisen tietoverkon eli internetin välineeseen, 
tilaan ja mediaan. Verkko on viestinnän väline, ja toisaalta sille voidaan antaa samantyyppisiä merkityksiä kuin 
televisiolle tai sanomalehdille. Tilallisuus puolestaan korostaa verkon asemaa yhteisöllisenä sosiaalisen ja kulttuurisen 
toiminnan tilana ja kohtaamisen paikkana. (Laaksonen ym. 2013: 17.) Käytän jatkossa internetistä nimitystä verkko, 
koska se kuvaa mielestäni parhaiten sitä vuorovaikutuksen kudelmaa, jonka teknologia mahdollistaa.  
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erilaisilla verkon keskustelupalstoilla sekä sosiaalisen median yhteisöissä määritellään jatkuvasti, 

sekä implisiittisesti että eksplisiittisesti, tiedon ja tietämisen merkitystä ja oikeutusta sekä sitä, 

millainen asema eri keskustelijoilla on suhteessa toistensa tietämiseen. Episteemisyyteen eli tiedon 

jakautumiseen, osoittamiseen, varmuuteen ja lähteeseen liittyy monenlaisia kysymyksiä ja samalla 

myös vuorovaikutukseen ja valtaan kytkeytyviä rakenteita. Tässä tutkielmassa keskityn 

tarkastelemaan erityisesti episteemistä pääsyä ja sen evidentiaalista ulottuvuutta: selvitän, millaisia 

lähteitä keskusteluun tuodaan tietäväksi asettumisen taustalle ja miksi sekä miten erilaisiin lähteisiin 

pääsyä säädellään keskustelussa. 

Episteemistä modaalisuutta4 on tutkittu runsaasti eri aloilla, mutta tietäväksi asettumisesta 

kielellisenä ilmiönä on fennistiikassa ja erityisesti kirjoitetussa keskustelussa vielä vähän 

tutkimusta. Tämän tutkielman kannalta kiinnostava tietoon ja tietämiseen liittyvä tutkimus on 

Jaakolan (2018) artikkeli argumentoinnista tietämisen resurssina sekä Niemen (2013) artikkeli 

tiedon rajoista ja vuorovaikutuksesta. Aihepiiriä valottavat myös Lehtisen (2012) väitöskirja 

episteemisestä auktoriteetista ja yhteisen ymmärryksen konstruoinnista kokouskeskustelussa sekä 

Latvalan (2017) pro gradu -tutkielma -hAn-liitepartikkelista ja kaksiulotteisesta episteemisyydestä.  

Kirjoitetun sosiaalisen median keskustelun lisäksi tutkielmani aineisto kytkeytyy myös 

maahanmuuttokeskustelun diskurssiin. Euroopassa on viime vuosikymmeninä tutkittu paljon 

maahanmuuttajiin liittyvää kielenkäyttöä ja rasistisia puhetapoja kriittisen diskurssintutkimuksen 

parissa (ks. esim. van Dijk 1987, 1992, 2016; Wodak 1993, 2014). Viime vuosina vihapuheeksi 

määritellyn puheen tutkimus on enenevässä määrin kiinnostanut myös suomen kielen tutkijoita ja 

opinnäytteiden tekijöitä. Keskeinen lähde tässä tutkielmassa on Emmi Lahden väitöskirja 

maahanmuuttokeskustelun retoriikasta (2019). Lahden (mts. 20) mukaan maahanmuuttoon liittyvää 

suomenkielistä verkkokeskustelua ei ole vielä kielitieteen saralla perusteellisesti tutkittu. Määtän, 

Suomalaisen ja Tuomarlan (2020) artikkeli maahanmuuttovastaisen keskustelun kielellisistä 

piirteistä Suomi24-keskustelussa tuo uutta tietoa vihapuheen ilmiöistä ja keinoista, ja aihe on esillä 

myös Uusfilologisen yhdistyksen vuosikirjassa (2015).  

Tämän tutkielman tavoitteena on lisätä tietämystä tietäväksi asettumisen keinoista ja 

tehtävistä sekä episteemisen pääsyn säätelystä ja samalla tietoisuutta siitä, millaista kuvaa 

todellisuudesta sosiaalisen median kirjoitetun keskustelun maahanmuuttopuhe rakentaa ja millaisin 

keinoin. Verkkokeskustelun ja laajemmin digitaalisen vuorovaikutuksen tutkiminen eri 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Episteemisellä modaalisuudella tarkoitetaan tiedon tulkintaa mahdolliseksi, todennäköiseksi, varmaksi tai 
mahdottomaksi (Tieteen termipankki 2.5.2021; VISK § 1556; ks. myös tämän tutkielman luku 4).  
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tieteenalojen piirissä, eri metodein ja erilaisista näkökulmista on ensiarvoisen tärkeää nyt, kun yhä 

suurempi osa arjesta ja ihmisten kohtaamisista on digitaalisuuden lävistämää. Digitaalisuus tuo 

monien ulottuville valtavan määrän pirstaleista tietoa – sekä faktoihin ja uskomuksiin että 

mielipiteisiin perustuvaa. Samalla yhteiskunnallinen keskustelu polarisoituu, ja luotettavan 

objektiivisen faktatiedon tunnistaminen ja hyödyntäminen vaikeutuu. Tästä syystä on tärkeää tutkia, 

millä tavoin tieto ja tietäminen tulevat digitaalisissa konteksteissa näkyviksi kielen eri tasoilla ja 

millaisia strategioita episteemisen pääsyn säätelyyn liittyy. Tutkiessani tietäväksi asettumista ja 

episteemistä pääsyä maahanmuuttoa vastustavan Facebook-ryhmän keskustelussa havainnoin 

samalla, millaisin keinoin ryhmässä rakennetaan yhteistä ideologiaa ja ryhmän maailmankuvan 

oikeuttavaa samanmielistä maaperää. Tällaiset kysymykset ovat merkityksellisiä, sillä ne 

laajentavat ja tarkentavat kuvaa vähemmistöihin kohdistuvasta syrjivästä puheesta. 

 

2 Aineisto 
 

Tässä luvussa esittelen tutkielman aineiston. Aloitan tarkastelemalla sosiaalisesta mediasta 

keräämääni aineistoa ja avaan lyhyesti aineiston keskusteluketjujen sisältöjä sekä ketjujen 

aloituspäivityksiä. Sitten esittelen lyhyesti verkon ja sosiaalisen median keskeisiä piirteitä sekä 

maahanmuuttokeskustelun diskurssia. 

 

2.1 Aineistona Rajat kiinni! -Facebook-ryhmän keskustelut  

Tässä luvussa esittelen tarkemmin tutkielmani aineiston taustaa, kommenttiketjujen rakennetta ja 

sisältöä sekä keskustelun argumentaatiota ja retoriikkaa. Aineistoni koostuu yhdeksästä sosiaalisen 

median yhteisöpalvelu Facebookin Rajat kiinni! -ryhmästä tallennetusta keskusteluketjusta, joiden 

kommenttimäärä oli tallennushetkellä huhtikuussa 2016 yhteensä 507 kappaletta. Tallensin 

huhtikuun 2016 aikana 16 keskusteluketjua ryhmästä ja valitsin tuosta otoksesta lopulliseen 

analyysiin yhdeksän keskusteluketjua. Aineiston lähteeksi valitsin Facebookin Rajat kiinni! -

ryhmän, sillä halusin tutkia maahanmuuttoa vastustavan monologisen eli yksiäänisen ja vahvasti 

yhtä arvonäkökulmaa tarjoavan keskustelun keinoja ja ilmiöitä tarkemmin. Olen pyrkinyt 

valikoimaan tutkielmassa analysoitavat keskusteluketjut niin, että ne kuvaavat mahdollisimman 

kattavasti tutkimani ryhmän tyypillistä keskustelua.  

Facebook on sosiaalisen median ylivoimaisesti suurin mainosrahoitteinen palvelu: vuoden 

2019 lopulla Facebook arvioi sillä olevan noin 2,5 miljardia käyttäjää. Suomalaisia aktiivisia 

käyttäjiä oli elokuussa 2018 Facebookin oman arvion mukaan noin 2,8 miljoonaa. Facebook 
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pohjautuu käyttäjiensä verkostoitumiselle, ja jaetun sisällön kautta tapahtuvan vuorovaikutuksen 

rooli on Facebookissa suuri (Laaksonen ja Matikainen 2013: 182). Facebookin ryhmät ovat 

yhteisöpalvelun käyttäjistä koostuvia, erilaisten teemojen ympärille rakentuvia sivustoja, joissa 

jäsenet voivat esimerkiksi jakaa toisilleen sisältöjä julkaista päivityksiä, luoda kyselyjä tai 

keskustella.  

Rajat kiinni! -keskusteluryhmän taustalla on syksyllä 2015 perustettu suomalainen 

kansanliike, joka on ilmoittanut tavoitteekseen maamme rajojen sulkemisen massamaahanmuutolta. 

Ryhmä järjestää rajojen sulkemista kannattavia mielenosoituksia eri puolilla Suomea. Facebookissa 

ryhmän tarkoituksena on ryhmän ylläpidon oman määritelmän mukaan ”toimia hullua avointen 

rajojen politiikkaa vastustavien yhteydenpidon ja keskustelun kanavana”. Keskusteluryhmä on 

avoimen rasistinen, ja lukuisat aineistoni kommenteista olisivat lainsäädännön mukaan 

todennäköisesti rangaistavaa vihapuhetta. Tämä tutkielma keskittyy kuitenkin kielen analyysiin, 

joten sen selvittäminen, täyttääkö jokin aineiston kommentti rikoksen tunnusmerkit, ei ole 

tarkoituksenmukaista.  

Rajat kiinni! -ryhmä oli aineiston keruuaikaan keväällä 2016 julkinen, kaikille Facebookin 

rekisteröityneille käyttäjille avoin keskusteluryhmä. Useimmat niin kutsutut viharyhmät 

Facebookissa ovat yksityisiä, joten niihin on liityttävä jäseneksi voidakseen nähdä muiden 

ryhmäläisten toiminnan ja osallistuakseen keskusteluun. Keväällä 2016 Rajat kiinni! -Facebook-

ryhmällä oli yli 10 000 jäsentä. Toukokuussa 2017 Facebookin ylläpito sulki ryhmän, mutta se 

avattiin myöhemmin uudestaan. Keväällä 2021 ryhmä toimii Facebookissa yksityisenä ryhmänä 

nimellä Rajat kiinni! -Kansanliike. 

Ryhmän keskusteluketjujen kommentit ovat tässä tutkielmassa alkuperäisessä 

kirjoitusasussaan. Alkuperäisestä ulkoasusta jätän analyysiesimerkeissä huomioimatta Facebookin 

valintapainikkeiden toiminnot, kuten tykkäämiset, sekä avauspäivitysten ja kommenttien emojit. 

Toisin sanoen analyysiesimerkit ovat tekstimuotoisia. Verkkokeskusteluissa erilaiset linkit sekä 

kuvat, hymiöt ja muu nonverbaalinen viestintä ovat olennainen osa diskurssia, ja niiden jättäminen 

pois aineiston analyysista saattaa osin vaikuttaa analyysiin (Laaksonen ja Matikainen 2013: 188). 

Tässä tutkielmassa olen tietoisesti rajannut aineiston nonverbaalisen viestinnän tutkimuksen 

ulkopuolelle. Episteemisen pääsyn tutkimisen kannalta aineistoon liittyvät lähdelinkit ovat 

keskeisiä, joten referoin analyysiosiossa niiden sisältöä, jos kontekstin ymmärrettävyys sitä vaatii. 

Käytän tässä tutkielmassa käsitteitä keskustelu, keskusteluketju tai kommenttiketju ja 

kommentti. Viittaan keskustelulla yhteen Facebook-ryhmässä julkaistuun kokonaisuuteen, jossa on 

aloituspäivitys ja siihen liittyneitä kommentteja. Toisaalta viittaan keskustelulla laajemmin myös 

kaikkeen sosiaalisen median vuorovaikutukseen, jolle on ominaista muun muassa yksilön 
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toimiminen sekä tuottajana että vastaanottajana. Keskusteluketjulla tai kommenttiketjulla tarkoitan 

aloituspäivityksen alle muodostuvan keskustelun eri kommenttien kokonaisuutta.  

 

2.2 Aineiston keskusteluketjujen tarkastelua 

Tässä luvussa ja luvun lopussa olevassa taulukossa esittelen ja nimeän aineistoni keskusteluketjut. 

Nimet ketjuille olen antanut keskustelujen sisältöjen mukaan. Taulukosta 1 käy ilmi ketjujen nimien 

lisäksi keskustelujen aiheet, kommenttien määrät sekä ketjujen tallennuspäivät. Viittaan aineiston 

keskustelujen kommentteihin keskusteluketjujen nimillä. 

Rajat kiinni! -ryhmän keskustelijat käyttävät omia (joko aitoja tai keksittyjä) Facebook-

profiilejaan ryhmän julkisissa keskusteluissa. Olen korvannut keskustelijoiden nimet analyysissa 

nimimerkeillä, jotka muodostuvat keskustelijoiden etu- ja sukunimien ensimmäisistä kirjaimista. 

Keskustelijoiden henkilöllisyys tai persoona eivät millään tavalla liity tähän työhön tai sen 

lingvistiseen analyysiin. Myöskään keskustelussa esiintyvien kommenttien tai avauspäivitysten 

todenperäisyyttä ei ole mahdollista eikä tämän työn kannalta relevanttia selvittää. Analyysiosiossa 

teen huomioita ja johtopäätöksiä keskusteluketjuista esiin nousevien kielellisten havaintojen 

perusteella. Tämän tutkimuksen aineisto ei edusta henkilökohtaisia mielipiteitäni. Tunnistan myös 

tutkimuksen aineiston valintaan liittyvän eettisen problematiikan: vihapuheen tutkiminen voidaan 

tulkita syrjivän ja muukalaisvastaisen puheen levittämiseksi edelleen, sillä tutkimuksissa joudutaan 

väistämättä toistamaan tutkittavaa aineistoa (Butler 1997: 163). Tutkielman analyysiesimerkeissä 

on kuitenkin välttämätöntä kuvata tarkasti rasistista ja halventavaa puhetta, sillä aineiston 

kielenpiirteiden analysoiminen ei muulla tavalla ole tämän työn puitteissa mahdollista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

Taulukko 1. Tutkielman aineiston keskusteluketjut. 

Keskusteluketjun 
nimi 

Tallennuspäivä Kommenttien määrä 
ketjussa 	  

Keskusteluketjun 	  
aihe ja sisältö 

Rajat kiinni 15.4.2016 39 Ketjussa keskustellaan 
Suomen rajojen 
sulkemisesta 
maahanmuutolta ja 
turvapaikanhakijoilta. 

Sukulaistyttö 
 

27.4.2016 200 Aloittaja kertoo 
sukulaistytöstään, joka 
joutui maahanmuuttajan 
pahoinpitelemäksi 
bussipysäkillä.  

Saunassa 24.4.2016 68 Ketjun aloittaja kuvailee, 
kuinka maahanmuuttajat 
tuhoavat hänen 
taloyhtiönsä saunaa ja 
metelöivät.  

Kala 25.4.2016 52 Keskusteluketjun aloittaja 
referoi Kymen Sanomien 
artikkelia, jossa kerrotaan 
kongolaisen perheen 
ruokatarvikehankinnoista.  

Turvapaikkapäätös 27.4.2016 14 Aloittaja referoi Ylen 
uutista Suomen 
turvapaikanhakijoiden 
tilanteesta.  

En enää äänestä 
 
 

25.4.2016 51 Keskustelussa pohditaan, 
kannattaako äänestää vai 
jättää äänestämättä. 

Pihatöihin 25.4.2016 46 Avaaja ehdottaa, että 
maahanmuuttajia 
hyödynnettäisiin 
pihatöissä, 
esimerkiksi haravoinnissa 
ja roskien keräämisessä.  
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Hedelmöityshoito 25.4.2016 23 Keskustelun avaaja 
julkaisee linkin MV-
lehden uutiseen, jossa 
kerrotaan 
pakolaisperheestä, joka 
pyrkii 
hedelmöityshoitoihin 
Itävallassa 

Terroristit 
 
 
 

25.4.2016 14 Avauspäivityksessä 
referoidaan 
Verkkouutiset.fi-sivuston 
uutista, jossa viitataan 
Washington Postin 
artikkeliin Isisin 
taistelijoista Euroopassa. 

 
 
 

2.3 Aineiston keskusteluketjujen rakenteesta, argumentaatiosta ja retoriikasta 
Tässä luvussa esittelen aineistoni keskusteluketjujen rakennetta sekä keskustelussa esiintyvää 

argumentaatiota ja retorisia keinoja. Rajat kiinni! -ryhmän keskusteluihin osallistui aineiston 

keruuaikaan keväällä 2016 kymmeniä aktiivisia ryhmän jäseniä ja muita aiheesta kiinnostuneita. 

Havaintojeni mukaan keskusteluja avaavat usein tietyt ryhmän jäsenet, joista ainakin osa kuuluu 

ryhmän ylläpitoon. Tyypillisesti ryhmässä keskustellaan maahanmuutosta ja pakolaisuudesta sekä 

yleisemmin politiikasta ja yhteiskunnasta sekä omakohtaisten esimerkkien kautta että linkittämällä 

keskusteluun kuvia, videoita ja uutisten tyyppistä aineistoa. Usein lainattuja lähteitä uutismaisissa 

julkaisuissa ovat esimerkiksi maahanmuuttoa vastustava MV-lehti sekä erilaiset valeuutissivustot ja 

yksityishenkilöiden blogit. 

Keskustelut ovat tutkimassani aineistossa rakenteeltaan usein hyvin samantyyppisiä: niiden 

keskeisiä elementtejä ovat avauspäivityksen narratiivimuotoisuus, paheksunnan ja päivittelyjen 

esittäminen, erilaiset toimintakehotukset ja niihin yhtyminen sekä kannustaminen, aloitusta tukevat 

mielipiteet ja kannanotot tai jatkonarratiivit sekä dystopioita ja uhkakuvia korostava julistaminen ja 

skenariointi. Myös Lahti on tehnyt samansuuntaisia havaintoja väitöskirjassaan: hänen aineistonsa 

viesteissä esiintyy runsaasti väitteitä, joissa maahanmuuttoon liittyviä asioita esitetään yleisinä ja 

kiistattomina totuuksina (2019: 138.) Kuten omassa aineistossani myös Lahden tutkimassa 

aineistossa keskustelijat käyttävät taajaan indikatiivimuotoisia väitelauseita, joiden avulla 

määritellään ja kuvaillaan asiantiloja. Totuutena esitettävää tietoa ei tarvitse merkitä epävarmaksi 
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eikä lähdettä useinkaan eksplikoida. (Mts. 138.) Esimerkissä 1 keskustelija J.H. asettuu tietäväksi 

indikatiivisen väitelauseen kautta. Kommentissa hän konstruoi neljä ulkoryhmää, joita hän syyttää 

yhteiskunnallisista ongelmista. Hän keskittyy kommentissaan kuvaamaan ulkoryhmien toimintaa 

eikä perustele episteemisesti varmaa väitettään, minkä voi tulkita niin, että kommentissa nojataan 

yhteisiin ideologisiin esisopimuksiin eli taustaoletuksiin, jotka muut ryhmän jäsenet jakavat.  

 

(1) J.H. Suvakit, poliitikot, valtamedia ja virkamiehet ovat luoneet ja aiheuttaneet tämän 

vastakkainasettelun ja vihapuheet Suomessa. (Aineistosta Rajat kiinni) 

 

Rajat kiinni! -ryhmän keskustelulle on aineistoni perusteella tyypillistä myös muun muassa 

samanmielisyyden hakeminen ja vahvistaminen, yhteisiin arvoihin ja ideologiaan sitoutuminen sekä 

muiden keskustelijoiden kommenttien kannattaminen. Myös Lahti (2019: 4, 180–197) on tehnyt 

samankaltaisia havaintoja väitöskirjansa aineistosta: hänen mukaansa samanmielisyyttä toisten 

keskustelijoiden kanssa osoitetaan erilaisilla kannattamisen ilmauksilla sekä kehumalla, 

kysymyksiin vastaamalla ja aiempia viestejä jatkamalla. Kannattamisen ilmauksissa toinen ääni 

rakennetaan kiistattomaksi, päteväksi ja oikeaksi (mts. 184). Kehut puolestaan ovat myönteisiä 

arvioita vastaanottajasta (Pomerantz 1978: 461). Kuten Lahden aineistossa, myös omassa 

aineistossani kehuminen kohdistuu toisen keskustelijan sanomiseen tai toimintaan, jolloin 

kehuminen on samalla myös kannattamista. Näin keskustelijat sitoutuvat toistensa kannanottoihin 

sekä konstruoivat yhteistä maailmaa ja sisäryhmän me-henkeä. (Mts. 186; Pälli 2003: 41.) 

Seuraavat kolme kommenttia (2–4) edustavat aineiston keskustelulle tyypillisisiä samanmielisen 

kannattamisen ja kehumisen ilmaisuja. Esimerkissä 2 keskustelija sekä kehuu toisen keskustelijan 

kommentin sisältöä että asettuu kannattamaan sitä. Esimerkissä 3 keskustelija asettuu linjaan toisen 

keskustelijan kommentin sisällön suhteen. Esimerkissä 4 on aineistolleni tyypillinen 

samanmielisyyden ilmaus. Esimerkissä 5 on tyypillinen kannattamisen ilmaus, jossa mainitaan 

spesifisti se keskustelija, jolle kehu osoitetaan. 

 

(2) P.V. Hienosti sanottu näi se nykyisin on. (Aineistosta Kala) 

(3) P.V. saatana vittu helvetti uskottava tarina vittu (Aineistosta Sukulaistyttö) 

(4) T.V. Olen niin SAMAA MIELTÄ !!!  (Aineistosta Sukulaistyttö) 

(5) H.L. Olet P harvinaisen oikeassa, en oikein tiiä miten tuota pystyisin sivistyneesti 

kommentoimaan on tuo niin saatanan härskiä. (Aineistosta Iltapäiväkerho) 

 



 

 11 

Tutkimalla erilaisia ilmauksia, joilla keskustelijat osoittavat suhtautumista toistensa kommentteihin, 

voidaan tarkastella keinoja, joiden kautta keskustelijat rakentavat ryhmän yhteenkuuluvuutta 

samanmielisten kanssa ja erottuvat erimielisistä (Lahti 2019: 178). 

Keskustelulle on myös tyypillistä, että samanmieliset keskustelijat täydentävät, lisäävät ja 

kaiuttavat toistensa tietoja. Tällaiset kierrätetyt ja muilta samankaltaisilta foorumeilta tai ryhmistä 

lainatut väitteet ja argumentit ovat Lahden mukaan interdiskursiivisia, eikä muunlaisille äänille 

avata keskustelussa tilaa. (Mts. 138.) Martinin ja Whiten mukaan (2005: 115–117) dialogisuus ja 

äänet rakentavat kantaaottavissa teksteissä tiettyä retoriikka, joka ohjaa lukijaa olemaan jotakin 

mieltä ja puoltamaan tiettyä kantaa. Samanlainen vuorovaikutuksen mekanismi on näkyvillä myös 

tutkimassani aineistossa. Ryhmän keskustelua  ja sen myötä rakentuvaa ideologista maailmankuvaa 

ohjaa diskurssi, jossa osallistujat identifioituvat maahanmuuton vastustajiksi. Tällaisen 

samanmielisten keskustelijoiden vuorovaikutuksen yhteydessä puhutaan sosiaalisen median kuplista 

(Pariser 2011). Keskustelijoiden arvomaailma ja näkemykset vahvistuvat, kun he ovat 

vuorovaikutuksessa – yhteisessä kuplassa – lähinnä samanlaisista taustoista tulevien ja samat arvot 

jakavien kanssa. Myös kuva todellisuudesta muokkautuu vastaamaan oman viiteryhmän 

todellisuuskäsitystä (Seppänen ja Väliverronen 2013: 212–213). Tutkimani episteemisen yhteisön 

keskustelua kuvaa myös Linellin (2009: 168) käyttämä termi monoperspektiivisyys 

(monoperspectivity). Sillä viitataan monologisuuden muotoon, jossa keskustelija pyrkii sallimaan 

vain yhden, yksiäänisen tulkinnan käsiteltävästä topiikista. 

Argumentilla tarkoitetaan väitteestä ja vähintään yhdestä väitettä tukevasta perustelusta 

koostuvaa kokonaisuutta. Väite on argumentissa se, mitä jonkun halutaan uskovan, ja perustelu on 

väitteen tueksi esitettävä osa. Lisäksi argumenttiin kuuluvat taustaoletukset. (Kakkuri-Knuuttila & 

Halonen 1998: 60–63.) Tietyt vaikuttamaan ja vakuuttamaan pyrkivälle argumentaatiolle ominaiset 

retoriset keinot toistuvat tutkimassani aineistossa usein, ja niitä käytetään erityisesti rakentamaan ja 

tukemaan ryhmän yhteistä tietävää asennetta ja yksimielistä, yksiäänistä keskustelua. Lahti 

tarkasteli pro gradu -tutkielmassaan (2015) Suomi24-foorumin nimettömiä maahanmuuttoaiheisia 

verkkokeskusteluja, ja hänen mukaansa keskustelulle oli erityisen tyypillistä väittelymäisyys. 

Lahden aineistossa keskustelijat profiloituivat sekä maahanmuuton kannattajiksi että vastustajiksi. 

Omassa aineistossani keskustelun väittelymäisyys puolestaan on harvinaista, mikä liittyy siihen, 

että keskustelijat ovat jo valmiiksi hakeutuneet samanmielisten kanssa yhteiselle vuorovaikutuksen 

areenalle, maahanmuuttoa vastustavaan ryhmään. Jaakola (2018: 155) huomauttaa 

lukijakommenteille olevan tyypillistä, ettei keskusteluissa aina ole tarpeen esittää kovinkaan laajoja 

perusteluja eri näkökulmien puolesta tai vastaan tai kirjoittaa myönnyttävää väitettä auki. 

Tutkielmani aineisto tukee tällaista havaintoa: Rajat kiinni! -ryhmän keskusteluissa ryhmän 
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agendaa tukevia väitteitä ei juurikaan pyritä perustelemaan eikä väitteiden totuuspohjia 

kyseenalaisteta. Samanlaisia huomioita on tehnyt myös Lahti (2019: 138–143): hänen aineistossaan 

esiintyy perusteluja ilman väitteitä, väitteitä ilman perusteluja sekä argumentteja, joiden väite ja 

perustelut eivät esiinny peräkkäin tai ole eksplikoituina samassa viestissä. 

Lahti (mts. 134) tarkastelee väitöstutkimuksessaan myös erilaisia 

maahanmuuttokeskustelussa yleisiä argumentteja, topoksia, jotka keskustelussa oletetaan ennalta 

hyväksytyiksi eikä niitä siten tarvitse erikseen perustella. Topoksen käsite on peräisin 

aristoteelisestä retoriikasta, ja sillä tarkoitetaan erilaisia yleisiä malleja tai päätelmäkaavioita, joiden 

pohjalta voidaan muotoilla argumentteja eri tapauksista. (Aristoteles 2002: 5, 205.) Kriittisessä 

diskurssintutkimuksessa toposten on nähty olennaisesti rakentavan rasistista diskurssia (Reisigl ja 

Wodak 2001). Tällaisia maahanmuuttopuheelle tyypillisiä topoksia ovat Lahden (mts. 135) mukaan 

esimerkiksi vaaran ja uhkaan sekä talouteen, hyväksikäyttöön ja kulttuuriin liittyvät topokset. 

Monet maahanmuuttoa vastustavan keskustelun vakiintuneet argumentit perustuvat näihin 

topoksiin, joista voidaan edelleen johtaa spesifimpiä argumentteja. Maahanmuuttajat saatetaan 

esimerkiksi representoida yhteiskunnallisena uhkana, ja tällaisesta hahmotuksesta seuraa topoksen 

mukaan johtopäätös, että maahanmuuttajien uhkaavuuden vähentämiseksi pitää toimia. Merkitysten 

voidaan lopulta katsoa riippuvan topoksista, joiden taustalla on ideologia (Anscombre 1995: 191–

192), ja tästä seuraa, että keskustelun ideologinen kehys antaa merkityksen myös erilaisille 

epämääräisille ilmauksille, joissa on esimerkiksi avoimia referenttejä, tekijän avoimeksi jättäviä 

rakenteita tai väitteitä ilman perusteluosaa. Keskustelussa oletetaan, ettei ideologista kehystä 

tarvitse erikseen selittää yksimielisille osallistujille (Määttä ym. 2020: 201). Samalla ideologiset 

kehykset rakentavat rasistisen, muukalaisvastaisen ja syrjivän puheen saavuttamattomuutta, sillä 

topoksia ei voida tarkastella vain sanaston tai kieliopin tason analyysin kautta (Määttä ym. mas. 

210). Seuraavat esimerkit 6–8 edustavat aineistolle tyypillisiä epämääräisiä ilmauksia, joissa 

toimijat ja toiminnan kohteet voidaan päätellä vain kontekstin avulla.  

 

(6) A.L. Asenne on paras osoitin. Mitä ei haluta, siitä ei vaan pidetä. Ja se myös näytetään. 

(Aineistosta Turvapaikkapäätös) 

(7) J.K. Se on toi metsurin nyrkki melkoisen raskas osuessaa käkättimee.... 

 (Aineistosta Sukulaistyttö) 

(8) KJ. Kirkkoväki noudattaa piispansa ohjeita, eikä välitä pätkääkään lain 

noudattamisesta… (Aineistosta Iltapäiväkerho) 
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Rajat kiinni! -ryhmän tavoitteena on ryhmän ideologiaa vahvistavan tiedon jakaminen sekä 

yhteisestä arvopohjasta kumpuava keskustelu. Aineistoni perusteella keskustelijat pyrkivät 

samanmielisyyteen ja rakentavat ryhmähenkeä muun muassa vetoamalla yhteiseen, oletettuun 

todellisuuskäsitykseen ja esisopimuksiin. Ryhmän retoriikka, tietäväksi asettuminen sekä yhteisellä 

suulla puhuminen luovat kollektiivisen, episteemisen äänen, joka oikeuttaa ja perustelee ryhmän 

agendaa. Ryhmän jäsenten yhteisessä todellisuuskäsityksessä maahanmuuttajat ja pakolaiset 

edustavat uhkaa turvallisuudelle, taloudelle ja kulttuurille, eikä maahanmuutolla nähdä olevan 

juurikaan olevan positiivisia vaikutuksia yhteiskunnassa. Maahanmuuttokeskustelun tutkimuksissa 

onkin havaittu, että tietyt topokset toistuvat suhteessa siihen, miten esitetään jokin ulkoryhmä eli 

sellainen ryhmä, johon yksilö ei koe kuuluvansa (van Dijk 2000a: 97–98; Wodak 2001: 74; 

ulkoryhmän käsitteestä tarkemmin ks. luku 3.4). Omassa aineistossani hyödynnetään vastaavia 

topoksia, ja useissa aineistoni esimerkeissä korostuu ulkoryhmän tuominen fokukseen 

luonnehtimalla ja kuvaamalla ulkoryhmiä ja ryhmien toimia. Ulkoryhmien uhkaavuuden kautta 

perustellaan myös sisäryhmän pelkoja ja rakennetaan väkivaltafantasioita. 

Ryhmän tavoitteiden kannalta on myös olennaista, että sen jäsenet pyrkivät jatkuvasti 

aktivoimaan ja uusintamaan maahanmuuttovastaista diskurssia keskustelussaan. Tästä syystä 

keskustelussa pyritään taajaan nostamaan esiin esimerkiksi tiettyjä vakiintuneita ilmauksia tai 

jonkin ihmisryhmän nimityksiä, kuten matu, nokikeppi tai suvakki, jotka aktivoivat rasistisen 

tietokehyksen. Eri ihmisryhmiä voidaan nimetä monin eri tavoin, ja valittu nimitys on seurausta 

keskustelijan mielipiteistä, näkökulmasta ja maailmantiedosta. Valinta tuo samalla ilmi tiettyjä 

asenteita. (van Dijk 2000b: 39.) Lahden (2019: 60) mukaan kokonainen diskurssi voi aktivoitua 

yksittäisten, juuri tuolle diskurssille ominaisten ilmaisujen kautta. 

Verkkokeskusteluissa ryhmän kielenkäyttöä rajaavat ja muokkaavat myös genreyhteisön 

kirjoittamattomat säännöt sekä diskurssit, jotka rakentuvat yhteisessä kommunikaatiossa 

(Pietikäinen ja Mäntynen 2009: 49–51). Tällaiset käytänteet ja säännöt toimivat ikään kuin 

kehyksenä ryhmän vuorovaikutukselle (Arpo 2005: 162). Tutkimani ryhmän keskustelussa on 

omanlaisensa vuorovaikutuksen normit, joita noudattamalla jäsenet osoittavat halukkuutensa 

sitoutua ryhmän ideologiaan. Myös mukautuminen ryhmän normeihin kertoo identifioitumisesta 

ryhmään: se on osoitus syvän yhteyden tuntemuksesta ryhmän jäsenistön kesken. Ryhmän 

vuorovaikutuksen normistoon mukautuminen onkin yksi keino tavoitella hyväksyntää ja osoittaa 

sitoutumista (Krapu ja Louramo 2003: 38–42).  

Seuraavassa luvussa esittelen tarkemmin tutkielman teoreettisen viitekehyksen sekä 

aineiston analyysin metodit ja välineet.  
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3 Teoreettinen viitekehys 
 

Tässä luvussa avaan tutkielmani taustalla vaikuttavia teorioita sekä esittelen erilaisia metodeja ja 

työkaluja, joiden avulla pyrin vastaamaan tutkielman tutkimuskysymyksiin. Aloitan esittelemällä 

keskeisiä teoreettisia vaikuttajia tutkielman taustalla ensin lyhyesti ja kootusti. Sitten tarkastelen 

teorioita ja metodeita sekä kielentutkimuksen työkaluja tarkemmin omissa alaluvuissaan.  

Suhtaudun kieleen ja kielenkäyttöön funktionaalisen ja dialogisen kielentutkimuksen 

perinteistä käsin. Tutkielmani analyysia ohjaava teoreettinen viitekehys on kriittinen 

diskurssianalyysi, jonka ydinkäsitteitä avaan lyhyesti seuraavissa alaluvuissa. Lähestymistapani on 

kvalitatiivinen ja induktiivinen: pyrin kuvaamaan tutkimieni ilmiöiden luonnetta aineistosta 

nousevista huomioista käsin (Pietikäinen ja Mäntynen 2009: 139).  Rajaan tässä tutkielmassa 

tutkittavien ilmiöiden tarkastelun pääasiassa keskusteluketjujen yksittäisten kommenttien 

havainnointiin. Hahmotan kuitenkin kirjoitetun keskustelun vuorovaikutuksen 

intersubjektiivisuuden näkökulmasta: rakenteet ja merkitykset ovat keskustelijoiden yhdessä 

tuottamia, ja näin ollen kieli on kokonaisvaltaisesti sosiaalinen ilmiö, sosiaalista toimintaa. (Ks. 

Schegloff, Ochs ja Thompson 1996: 33.) Koska tutkimukseni aineisto, sosiaalisen median 

kirjoitetut keskustelut, sijoittuu puhutun ja kirjoitetun kielen välimaastoon, käytän tässä työssä 

sopiviksi katsomiani termejä ja analyysivälineitä sekä lingvistisen tekstintutkimuksen että 

keskusteluntutkimuksen parista. Keskusteluntutkimuksen taustalla on ajatus siitä, että keskustelijat 

rakentavat vuorovaikutusta yhdessä ja että keskustelussa on näin ollen tarpeen tarkastella koko 

kontekstia, johon keskustelun vuorot liittyvät (Etelämäki ym. 2009). Tarkastelen tässä työssä 

keskustelun yksittäisiä kommentteja ja tutkin, millä tavalla keskustelija ilmaisee kommentissa 

tietäväksi asettumistaan ja samalla säätelee muiden keskustelijoiden episteemistä pääsyä 

konstruoimalla keskusteluun erilaisia positioita muille keskustelijoille. Kontekstin merkitys ohjaa 

analyysia ja tulkintaa keskeisenä elementtinä, sillä yksittäiset kommentit ovat osa yhteistyönä 

tuotettua keskustelua.  

Aineistoesimerkkien analyysissa hyödynnän erityisesti diskurssintutkimuksen metodeja ja 

käsitteistöä, kognitiivisen kieliopin työkaluja, tekstilingvistiikkaa ja keskusteluntutkimuksen 

käsitteitä sekä sosiaalisen kategorisaation teoriaa. Luvussa kolme esittelen tarkemmin 

diskurssintutkimusta ja kriittistä diskurssianalyysia, kognitiivista kielioppia sekä sosiaalista 

kategorisaatiota. Tukeudun analyysissani erityisesti Heritagen (2012, 2013), Stiversin, Mondanan ja 

Steesingin (2011) sekä Jaffen (2009) ajatuksiin episteemisyydestä, Pällin väitöskirjaan sosiaalisen 

kategorisaation mekanismeista (2003), Lahden väitöskirjaan maahanmuuttokeskustelun retoriikasta 

(2019) sekä Martinin ja Whiten kehittämään suhtautumisen teoriaan (2005). 
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Käytän tässä työssä limittäin ja synonyymisesti kirjoittajan ja lukijan sekä puhujan ja 

kuulijan käsitteitä. Tarkoitan niillä erilaisia positioita, joihin tekstin tuottaja tai vastaanottaja 

konstruoituu. Tekstin käsitettä puolestaan käytän sen mahdollisimman laajassa merkityksessä: 

tekstiä on mikä tahansa merkeistä rakentuva kokonaisuus, jonka avulla jollekin viestitään tai 

esitetään jotakin (Tieteen termipankki 2.5.2021).  

Seuraavaksi esittelen tarkemmin tutkielmani taustalla vaikuttavia teorioita ja metodeja: 

diskurssintutkimusta, kognitiivisen kieliopin teoriaa ja sosiaalisen kategorisaation teoriaa. 

 

3.1 Diskurssintutkimus 

Tässä luvussa esittelen diskurssintutkimusta sekä kriittistä diskurssianalyysia tämän tutkielman 

viitekehyksenä. Samalla esittelen tutkielman analyysin kannalta keskeiset käsitteet diskurssi, 

maahanmuuttodiskurssi, diskurssiyhteisö ja konteksti. 

Diskurssintutkimus on väljä viitekehys, jonka puitteissa tutkitaan kielenkäytön ja 

yhteiskunnan suhteita (Haapanen, Kääntä ja Lehti 2018: 5). Se on merkityksiin pohjaava 

tutkimussuuntaus, jota käytetään eri tieteenaloilla erilaisin menetelmin. Diskurssintutkimuksessa 

kielenkäyttö nähdään sosiaalisena toimintana ja diskurssit tilanteisina (Haapanen ym. 2018: 5; 

Jokinen ym. 2016). Kielen rakenteet ja muodot näyttäytyvät diskurssintutkimuksessa sosiaalisen 

toiminnan taustalla joustavina resursseina (Virtanen 2015: 15). Diskurssintutkimus-kattotermin alle 

asettuu diskurssianalyysi, menetelmällinen lähestymistapa, ja tässä tutkielmassa hyödynnetään 

kielenkäytön ja vallan suhteita sekä kielenkäytön ideologisuutta tarkastelevaa kriittistä 

diskurssianalyysia. Sen metodeja hyödyntäen on tutkittu erityisesti rasistisia puhetapoja sekä 

maahanmuuttajiin liittyviä representaatioita, ja viime vuosina kriittisen diskurssianalyysin työmaata 

ovat olleet maahanmuuttoa vastustavien sekä äärioikeistolaisten ja populististen liikkeiden 

kielenkäyttö (ks. esim. van Dijk 1987, 1992, 2016; Lahti 2019: 42).   

Diskurssi voidaan määritellä tekstin rakenteellisiin ja kielellisiin valintoihin heijastuvaksi 

sosiaaliseksi toiminnaksi (Pietikäinen ja Mäntynen 2019: 34–36; Katajamäki 2018). Diskurssit ovat 

siis vakiintuneita merkityksellistämisen tapoja, jotka ovat kulttuuris-yhteisöllisesti tunnistettavissa 

(Virtanen 2015: 16). Diskursseja voidaan ajatella myös eräänlaisina todellisuuden kohtaamisen 

tapoina (Karvonen 2013: 22–23). Kriittisen diskurssianalyysin kehittäjän Norman Faircloughin 

(2003: 124) mukaan diskurssi voidaan käsittää sellaiseksi kielenkäytön tavaksi, joka heijastelee 

tietynlaista maailmankuvaa ja rakentaa sitä samalla edelleen. Monikollisella käsitteellä diskurssit 

puolestaan viitataan kiteytyneisiin ja kieliyhteisön tunnistettavissa oleviin tapoihin, joilla ilmiöitä, 

tapahtumia ja asioita merkityksellistetään ja kuvataan tietystä näkökulmasta. Diskurssit pyrkivät 
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vakiinnuttamaan systemaattisesti omat määrittelynsä, ja tästä syystä diskurssien sanotaan tuottavan 

puhuntansa kohdetta. Tätä kautta ne myös kytkeytyvät tietämisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin 

– siis vallankäyttöön. (Pietikäinen ja Mäntynen 2019: 36, 71.)  

Nojaan Lahden väitöskirjaan kutsuessani tässä työssä maahanmuuttoon liittyvää 

kielenkäyttöä maahanmuuttodiskurssiksi. Tässä diskurssissa voidaan havaita tietyt 

maahanmuuttoaiheiseen kielenkäyttöön vakiintuneet ja aihepiirin rajaamat merkityksellistämisen 

tavat. (Lahti 2019: 38.) Maahanmuuttodiskurssista voidaan edelleen erotella ja tunnistaa erilaisia 

keskenään risteäviä ja osin päällekkäisiä diskursseja, kuten rasistinen diskurssi ja 

maahanmuuttovastainen diskurssi (Herneaho 2018: 2014). Molemmat diskurssit ovat läsnä tämän 

tutkielman aineistossa esiintyvässä kielenkäytössä ja asettuvat siten taustaksi tälle tutkimukselle.  

Diskurssiyhteisöllä viitataan laajaan ihmisverkostoon,	  jonka	  jäsenet	  tuntevat toisensa vain 

tekstivälitteisesti. Diskurssiyhteisön jäsenillä on lisäksi yhteinen retorinen päämäärä, ja yhteinen 

päämäärä myös ohjaa yhteisön toimintaa. (Katajamäki 2018: 159.) Swalesin (1990: 24–27) mukaan 

diskurssiyhteisö käyttää yhtä tai useampaa tekstilajia sekä omaa erikoissanastoa saavuttaakseen 

tavoitteensa. Yhteisöllä on yhteisesti hyväksyttyjä toimintatapoja, joiden avulla yhteisö 

kommunikoi sekä jakaa informaatiota ja palautetta toisilleen. Jäsenellä on lisäksi oltava tietty 

diskurssin- ja sisältöjen hallinnan taso, jotta hänet voidaan liittää mukaan yhteisöön. (Luukka 1995: 

70.)  

Tutkimani ryhmän jäsenet muodostavat diskurssiyhteisön, jonka toimintaan jäsenet 

osallistuvat muun muassa keskustelemalla ryhmässä yhteisesti sovittuja kirjoittamattomia sääntöjä 

noudattaen, kommentoimalla, tukemalla toistensa mielipiteitä sekä jakamalla ryhmän ideologian 

mukaista sanomaa ja linkkejä. Ideologian merkitys on tutkimani yhteisön olemassaololle keskeistä; 

tarkoitan ideologialla tässä tutkielmassa arvojen, oletusten ja uskomusten järjestelmää, jonka 

diskurssiyhteisö jakaa (ks. esim. Hatim ja Mason 1997: 144). Tutkimani ryhmän taustalla 

vaikuttava jaettu ideologia heijastuu ryhmän maailmankuvaan, joka keskustelusta välittyy, sekä 

näkökulmaan, josta käsin keskustelussa tarkastellaan maailmaa ja sen tapahtumia. Ryhmän 

keskustelua ohjaavat vahvat ideologiset esisopimukset, joiden kautta voidaan oikeuttaa yhteisen 

arvomaailman mukaiset näkemykset ja mielipiteet. Esisopimuksilla voidaan yksinkertaistaen 

tarkoittaa asioita, jotka sekä kielenkäyttäjä että yleisö yhteisesti hyväksyvät. Esisopimukset ovat siis 

todellisuutta koskevia tosiseikkoja, otaksumia tai totuuksia, joista kirjoittaja ja lukija ovat yhtä 

mieltä. Ne voivat olla abstrakteja tai aivan konkreettisia, suoraan tiettyihin ilmiöihin, henkilöihin ja 

instituutioihin liittyviä arvoja. (Perelman 1996: 28, 30–34; Summa 1998: 67–70.) Tämän tutkielman 

aineiston analyysi osoittaa, että ideologiset esisopimukset asettuvat tutkimani diskurssiyhteisön 

keskustelussa myös episteemisen pääsyn taustalle oikeuttamaan sellaista tietäväksi asettumista, joka 
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ei perustu nimettävissä oleviin lähteisiin vaan paikantuu yksilöiden subjektiivisiin kokemuksiin ja 

mielipiteisiin.  

Keskeinen käsite tutkielman analyysin osalta on konteksti. Se voidaan määritellä kieltä 

ympäröiväksi todellisuudeksi, jonka kautta erilaisten ilmausten käyttö, tulkinta ja ymmärtäminen 

suodattuvat. Konteksti voi viitata erilaisiin ja eritasoisiin ilmiöihin yksittäisestä asiayhteydestä 

sosiaaliseen, yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen tilaan. Kielen ilmaukset voidaan nähdä resursseina, 

joiden sisältämä merkityspotentiaali aktivoituu erilaisissa konteksteissa eri tavoin. (Pietikäinen ja 

Mäntynen 2019: 37–40; Virtanen 2015: 33–35; Lahti 2019: 38.) Myös tässä tutkielmassa kontekstin 

käsite on läsnä monella tasolla. Se hahmottuu toisaalta aineiston analyysin taustalle mutta myös 

aineiston sisäiseksi tulkintakehykseksi, jota keskustelussa hyödynnetään episteemisen varmuuden 

ilmaisuissa sekä keskusteluryhmän arvojen ja ideologian vahvistamisessa. Katajamäen mukaan 

(2018: 51) tekstin ulkopuoliset tietojen ja uskomusten järjestelmät eli testin ulkoinen konteksti 

rakentuu tekstiin niin, että tietynlainen maailma ja sen arvot voidaan esittää ikään kuin 

luonnollistuneena ja järkevänä. Näin esimerkiksi myönteisten väitelauseiden kautta voidaan 

ilmaista arvottavia merkityksiä, jotka asettuvat kontekstissaan rakentamaan luonnollistunutta 

ideologiaa (White 1998: 117–118). Jokin teksti voidaan myös ymmärtää merkitykseltään 

positiiviseksi tai negatiiviseksi sen perusteella, millaista tietoa ja odotuksia tekstilajista ja 

tekstinpäämääristä tulkitsijalla on (Katajamäki 2018: 51). 

	  

 

3.2 Kognitiivinen kielioppi 

Tässä luvussa esittelen lyhyesti kognitiivista kielentutkimusta sekä tarkemmin kognitiivista 

kielioppia ja sen keskeisiä käsitteitä siltä osin kuin pidän tämän tutkielman analyysin kannalta 

tarpeellisena. Kognitiivinen kielentutkimus on yksi funktionaalisen kielitieteen koulukunnista, ja 

siinä kielen nähdään rakentavan kuvaa maailmasta ja jäsentävän merkityksiä (ks. Langacker 2008; 

Leino 1993; Onikki-Rantajääskö 2010). Ronald W. Langackerin kehittämä kognitiivinen kielioppi 

puolestaan on kokonaisvaltainen teoria kielestä, ja siinä kieltä lähestytään hahmottamalla kielen 

rakenteet merkityksen motivoimina (Möttönen 2016: 2). Teoria tarjoaa erilaisia työkaluja tutkia 

merkityksen kietoutumista kielen rakenteisiin – ja erityisesti sitä, millä tavoilla kielen rakenteet 

heijastelevat kokemuksellisuutta ja inhimillistä käsitteistämisen kykyä merkityksen kautta 

(Möttönen 2016: 2).  

Kognitiivisessa kieliopissa keskeinen merkitys on skeemoilla eli mielikuvarakenteilla. 

Kun puhuja valitsee jonkin ilmauksen käyttöönsä, hän valitsee samalla tietyn mielikuvarakenteen. 
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(Langacker 1999: 6, 107, 203; Leino 1993: 50–51.) Skeemat voidaan karkeasti hahmottaa 

kokemusperäisiksi tietokehyksiksi ja samalla konventionaalisiksi toimintatavoiksi, jotka ohjaavat 

sitä, miten ymmärrämme maailmaa, ja jotka jäsentävät kokemuksiamme ja havaintojamme. 

Skeemat ovat dynaamisia, ja ne ovat suhteessa ja vuorovaikutuksessa toisiin skeemoihin. (Leino 

1993: 41, 44; Onikki 1994.) Skemaattisuus eli eräänlainen yleistäminen on Langackerin (2008: 56) 

mukaan ihmisen kognitiolle ominaista. Kielellisten yksikköjen aineksista tehdään yleistyksiä, 

skeemoja, kun yksiköt järjestyvät hierarkkisiin kategorioihin. Skeemat voidaan kognitiivisessa 

kieliopissa nähdä kieliopillisten sääntöjen vastineena, ja niiden avulla voi kuvata erilaisten 

kategorioiden jäsenten yhteisiä merkitys- ja muotopiirteitä (Onikki 1994: 113).  

Tässä työssä skemaattisuus on yksi keskeinen tarkasteluväline, sillä sen avulla voidaan 

tutkia, mitä puolia jostakin asiantilasta keskustelussa nousee konstruoinnin prosessien kautta esiin 

ja millaisella tarkkuusasteella. Skemaattisuuteen liittyvät läheisesti ajatukset prototyyppisyydestä ja 

stereotyypeistä. Prototyyppi voidaan määritellä mielikuvaksi jonkin luokan tyypillisestä jäsenestä. 

Jonkin kategorian prototyyppisillä jäsenillä on eniten koko kategorialle tyypillisiä ominaisuuksia 

(ks. Rosch 1973, 1978; Leino 1987: 39). Stereotyyppi puolestaan liittää jonkin ryhmän tyypilliset 

ominaisuudet yksilöön, vaikka yksilöllä ei niitä olisikaan (Kuusisto 2000: 38). Näin ollen sekä 

prototyypin että stereotyypin käsitteet linkittyvät rasistisen diskurssin puhetapoihin, ja ne 

konkretisoituvat tutkimassani aineistossa erityisesti siinä, miten maahanmuuttajia keskustelussa 

kategorisoidaan ja millaisia ominaisuuksia kategorioihin liitetään. Tällä tavalla keskustelussa 

voidaan yhä uudestaan tuottaa ja perustella näkökulmia, jotka liittyvät erilaisten konstruoitujen 

kategorioiden ominaisuuksiin. Tietäväksi asettuminen ilmenee aineistossa niin, että kategorisointiin 

liittyviä skeemoja aktivoimalla tuotetaan kehyksiä, joiden sisällä tietämistä voidaan perustella. 

Maahanmuuttajien esittäminen vaarallisena ja uhkaavana ryhmänä perustelee siis keskustelijoiden 

havaintoja, kokemuksia ja näkemyksiä, joihin nojaamalla he esittävät keskustelussa episteemisesti 

varmoja tietämisen ilmauksia. Tässä kompleksisessa prosessissa tarkastelukulman rajaaminen 

vaihtelee yhteisön näkökulmasta yksilön näkökulmaan kontekstiperusteisesti soveltuvia skeemoja 

aktivoimalla. 

 

Käsitteistäminen, käsitteistäjä ja konstruoinnin ulottuvuudet 

Kuten edellä havaittiin, maailmassa oleminen ja erilaisten asiantilojen hahmottaminen tietyllä 

tavalla juontuu siis aina jonkin näkökulman tietoisesta tai tiedostamattomasta valitsemisesta. Myös 

tavat konstruoida asioita ja tilanteita tietyillä kielen ilmaisuilla ja rakenteilla ovat seurausta 

näkökulmasta ja valinnasta: haluamme korostaa joitakin asioita tai häivyttää toisia taka-alalle omien 

tarpeidemme ja tavoitteidemme mukaisesti. Langackerin kognitiivisen kieliopin termein tätä 
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jäsentämisen prosessia kutsutaan käsitteistämiseksi. Keskeistä kognitiivisessa kieliopissa on 

käsitteistämisen merkitys eli se, millaisilla kielen keinoilla kielenkäyttäjät konstruoivat ympärillään 

olevia asioita ja miksi he valitsevat käyttöönsä juuri tiettyjä ilmaisumuotoja kuvaamaan puheena 

olevia asiantiloja. (Ks. Langacker 1991; Etelämäki ym. 2009.) Kaikki maailmassa oleva suodattuu 

kielenkäyttäjän kognition kautta, joten mikään tapahtuma tai kokemus ei ole puhtaasti objektiivinen 

(Leino 1993: 13, 21). Yksittäinen tilanne voidaan konstruoida useilla vaihtoehtoisilla tavoilla, ja 

koska kieliopilliset yksiköt, sanat ja ilmaukset rakentavat tietynlaisen kuvauksen tilanteesta, on 

kielenkäyttäjällä valta valita käyttöönsä sopiva välineistö saavuttaakseen haluamansa 

vuorovaikutuksen päämäärät. (Langacker 2009: 6, 110, 112–113.)  

Konstruointi voidaan nähdä kielen toiminnalliseksi ominaisuudeksi, ja se perustuu 

kielellisten valintojen ohella myös kontekstiin, sillä erilaiset kontekstit perustelevat erilaisia 

ilmauksia ja rakenteita. (Möttönen 2016: 5). Konstruoinnin funktionaalinen dimensio ja yhteys 

kontekstiin näkyvät myös tietäväksi asettumisen ja episteemisen pääsyn säätelemisen ilmiöissä. 

Kielenkäyttäjät asettuvat tietäväksi valikoimalla kommentteihinsa tiettyjä, osin konventionaalisia 

ilmauksia ja rakenteita sekä tilanteisesta kontekstista että laajemmin maahanmuuttokeskustelun 

diskurssipiirteisiin liittyvästä kontekstista käsin. Myös episteemisen pääsyn säätely tietämisen 

resurssina hahmottuu keskusteluun käsitteistämisen kompleksisena prosessina, jossa 

yhteiskunnallinen ja kulttuuris-sosiaalinen konteksti ovat koko ajan läsnä ja vaikuttamassa siihen, 

millaisten arvojen ja ideologioiden pohjalta keskustelun pintataso, merkitykset ja tulkinnat 

rakentuvat. 

Käsitteistäminen on siis jäsentämisen prosessi, jossa tiettyjen kielen rakenteiden avulla 

konstruoidaan valittu näkökulma ilmaisussa esitettyyn asiaan tai tilanteeseen, ja tämä näkökulma 

korostaa asiantilan joitakin puolia ja häivyttää toisia. Käsitteistäjällä tarkoitetaan abstraktiota, joka 

implikoituu kielellisistä rakenteista ja joka kielenkäytössä assosioituu aktuaaliseen puhujaan tai 

kirjoittajaan (Langacker 1991: 93; Etelämäki ym. 2009: 8; Visapää 2008: 82). Käytännön tasolla 

käsitteistäjinä toimivat siis puhetilanteen osallistujat erilaisista puhetilanteeseen konstruoituvista 

positioista käsin. Käsitteistäjä eli puhuja tuottaa merkityksiä valitsemalla käyttöönsä tiettyjä 

kieliopillisia jäsennyksiä (Etelämäki ym. 2009: 8).5  

Kielen jokainen ilmaus ja rakenne kuvaa asiantilaa ja tarkoitetta jostakin tietystä 

näkökulmasta. Näkökulmaisuus on näin ollen kielen keskeinen ominaisuus, ja sitä voidaan eritellä 

tarkemmin tutkimalla piirteitä, joiden suhteen kielenkäyttäjät tekevät valintoja kieltä käyttäessään. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Käsitteistäjä voi myös valita ilmaisutavan, jossa kielellisiin rakenteisiin sisältyy useampi kuin yksi käsitteistyksen 
taso. Kysymys useammasta kuin yhdestä käsitteistäjästä ei kuitenkaan ole aineistoanalyysini kannalta keskeinen. 
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Huomion keskipisteessä on tällöin se, miten puhuja konstruoi maailmassa havaitsemansa asiantilan. 

Langacker (2008) hahmottaa erilaisten käsitteistäjän konstruoimien asiantilojen strukturoinnin 

taustalle neljä konstruoinnin ulottuvuutta: spesifisyyden, fokusoinnin, korosteisuuden ja 

näkökulman. Nämä osa-alueet konkretisoituvat siinä, millaisia valintoja puhuja on tehnyt 

konstruoidessaan jonkin tilanteen kielellisen ilmaisun. Esittelen seuraavaksi tarkemmin 

Langackerin hahmottamat konstruoinnin alueet, sillä ne ovat keskeisiä työvälineitä tämän 

tutkielman analyysissa. 

Spesifisyydellä tarkoitetaan yksinkertaistaen sitä tarkkuutta, jolla jokin ilmaus esitetään tai 

asiantila kuvataan. Vähemmän spesifien ilmausten avulla paljastetaan kuvattavasta kohteesta vain 

yleisiä rakenteita ja karkeita piirteitä, ja täsmällisempi ilmaus kuvaa asiantiloja tai entiteettejä 

yksityiskohtaisesti. (Langacker 2008: 55.)  Spesifisyyden dimension avulla voidaan analysoida 

tarkasti, miten paljon informaatiota jokin lausuma aktivoi kontekstissaan. (Jaakola, Töyry, Helle ja 

Onikki-Rantajääskö 2014: 6–7.) Episteemisen pääsyn säätelemisen tutkimisessa konstruoinnin 

spesifisyyden astetta havainnoimalla voidaan tarkastella esimerkiksi sitä, kuinka tarkasti jokin lähde 

eksplikoidaan ilmaukseen esille perustelemaan tietäväksi asettumista. Lähdeviittaus voi 

aineistossani olla eksplisiittinen ja spefisisti nimetty (Kymen Sanomat) sekä sisältää suoran 

hyperlinkin tietolähteeseen, jolloin keskustelija laajentaa episteemistä pääsyä avaamalla muille 

keskustelijoille pääsyn lähteeseen. Toisaalta keskustelija voi rajata episteemistä pääsyä viittaamalla 

lähteeseen epämääräisesti geneerisellä tasolla (lukasin vasta jostain). Kun lähde ilmaistaan ei-

spesifisti, siirtyy näkökulma itse lähteestä sen sisältöön tai keskustelijan subjektiiviseen 

kokemukseen tai mielipiteeseen. Lähteen spesifi tai ei-spesifi eksplikointi liittyy näin ollen 

tietäväksi asettumisen tuottamisen ja perustelemisen prosessiin. 

Fokusoinnilla eli huomion keskittämisellä Langacker viittaa tiedon laatukehyksiin, joita 

kielenkäyttötilanteessa aktivoidaan. Käytännössä tällä tasolla voidaan tehdä havaintoja siitä, 

millaisia asioita kielenkäyttötilanteessa valitaan painotettaviksi ja millaisia taas työnnetään taka-

alalle. Keskeinen sisältö ilmauksessa tuodaan tarkastelun keskiöön, mutta toisaalta taka-alalle 

häivytetty, ilmauksen taustalle asettuva tieto vaikuttaa osaltaan tulkintaan. Taustalla viitataan 

taustatietoon, jota kielellinen ilmaus aktivoi. Erilaiset kognitiiviset alueet muodostavat ilmauksen 

taustan tai kehyksen, ja kognitiiviset alueet aktivoituvat sen mukaisesti, mikä tiedosta milloinkin 

nousee keskeiseen asemaan suhteessa valittuun näkökulmaan. (Langacker 2008: 57–58.)  

Erilaiset ilmausten sisällöt siis rakentavat tilanteista erilaisia kuvauksia käyttöön valittujen 

kielen yksiköiden perusteella, sillä erilaiset sanat ja rakenteet kantavat mukanaan omiin taustoihinsa 

liittyviä merkityksiä	  ja	  aktivoivat	  siksi	  erilaisia	  kognitiivisia alueita. Episteemisen pääsyn säätelyn 

prosessissa taustan merkitys korostuu monella tasolla. Episteeminen pääsy itsessään liittyy 
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tietoresurssien jakautumiseen, ja tässä tutkielmassa keskeisen merkityksen saa episteemisen pääsyn 

evidentiaalinen aspekti eli se, perustuuko puhujan ilmaisema tieto esimerkiksi suoraan havaintoon, 

päättelyyn vai toisen käden tietoon. Tieto ja tietäminen ovat siis yhtä aikaa ja limittäin läsnä sekä 

konkreettisesti tutkittavana sisältönä ilmauksissa että toisaalta abstrakteina rakenteina, kehyksinä, 

jotka keskustelussa aktivoituvat. Episteemisten pääsyn säätelyn prosessissa korostuvat valinnat eli 

se, mitä kielenaineksia ja rakenteita tuodaan fokukseen tai häivytetään, ja millaisia kehyksiä 

samalla aktivoituu. Näin episteemisen pääsyn säätely komstruoi erilaisia paikkoja episteemisen 

varmuuden osoittamiselle aktivoimalla tiettyjä tietokehyksiä fokusoinnin kautta.  

Korosteisuudessa on kyse siitä, mikä konstruoidussa ilmauksessa milloinkin nousee 

keskeiseksi. Monet ilmaisut kantavat mukanaan samanlaista merkitystaustaa, mutta korostavat 

taustastaan erilaisia asioita. Näin korosteisuus liittyy läheisesti fokusoinnin dimensioon. 

Langackerin termein viitataan kuvio/tausta-jakoon, joka liittyy olennaisesti erilaisten merkitysten 

konstruointiin: taustasta voi nousta korosteisina esiin erilaisia entiteettejä (kuvio). Ilmaukset eroavat 

myös siinä, että ne voivat korostaa jotain asiaa tai relaatiota eli suhdetta tai molempia. Kissanpentu 

kuvaa siis oliota, mutta samalla korostuu myös suhde, sillä kissanpentu on kissan poikanen. 

(Langacker 2008: 67–73.)  

Yksi konstruoinnin ulottuvuus on korostuneisuuden ulottuvuuteen liittyvä profilointi. Sillä 

tarkoitetaan jonkin ilmauksen esiin hahmottamaa oliota tai relaatiota, jonka merkitys voidaan 

ymmärtää vain suhteessa taustaan. (Langacker 2008: 66.) Taustaksi voidaan ajatella ilmauksen 

koko sosiaalinen ja toiminnallinen, dynaaminen konteksti, ja ilmauksen profiili määräytyy sen 

puhetilanteen mukaan, johon ilmaus kytketään. Konteksti tarjoaa ilmauksille erilaisia tulkinnan ja 

käsitteistämisen kehyksiä. (Suomalainen 2015: 26.) Episteemisen pääsyn säätelemisen prosessissa 

korosteisuuden ja profiloinnin ulottuvuudet näkyvät esimerkiksi siinä, millaisia ilmauksia puhuja 

valitsee tietyn puhetilanteen kontekstissa käyttöönsä kuvatessaan lähdettä tai lähteen sisältöjä. Kun 

episteemisen pääsyn funktio on toimia tietäväksi asettumisen resurssina, keskustelun kontekstin 

tarjoama tulkintakehys avaa keskustelijan valikoitavaksi tiettyjä ilmauksia ja sulkee toisia.  

Näkökulman ulottuvuudella Langacker viittaa siihen tarkastelupisteeseen, josta käsin jokin 

kuvaus hahmotetaan, sekä siihen, millä tavoin puhuja konstruoi tilanteen eri osatekijät ilmaukseen 

(Langacker 2008: 73–75). Näkökulmalla viitataan siis diskurssin osanottajiin, kommunikatiiviseen 

tilanteeseen ja osanottajien positioon suhteessa tarkasteltuun tilanteeseen ja toisiinsa. Jaakola ym. 

(2014: 4) esittää, että konstruoidulle lukijalle tarjoutuvia ideologioita ja arvoja voidaan 

tehokkaimmin tarkastella näkökulman tasolla. Hyödynnän analyysissa näkökulman ulottuvuutta 

erityisesti kuvatessani episteemisen pääsyn säätelyyn liittyviä, kielellisten rakenteiden ja ilmaisujen 

kautta konstruoituvia positioita, joita keskustelija tarjoaa tietäväksi asettumistaan perustelemaan. 
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Nämä positiot voidaan keskustelussa hahmottaa paikoiksi, joista käsin kielenkäyttötilanteen 

osallistujat hyväksyvät ja oikeuttavat tietäväksi asettumiseen liittyvät ideologiset esisopimukset ja 

osallistuvat diskurssiryhmän samanmielisen episteemisen äänen rakentamiseen. 

Näkökulma voidaan jäsentää subjektiivisena tai objektiivisena, ja subjektiivisuuden ja 

objektiivisuuden käsitteillä viitataan käsitteistäjän ja käsitteistyksen kohteen suhteeseen. (Langacker 

1991: 214.) Langackerin kehittämää näyttämö-metaforaa hyödynnetään kognitiivisessa kieliopissa 

havainnollistamaan kielenkäyttötilanteen näkökulmaa ja tuon näkökulman käsitteellistämistä. 

Näyttämö-metaforassa käsitteistäjää voi verrata näytelmän katsojaan, jonka rooli on tarkkailla ja 

havainnoida ympäristöään ja muita toimijoita kuin itseään. Näyttämö-metaforaa mukaillen 

puhetilanteen puhuja siis havainnoi katsomosta käsin näyttämöllä olijoita, ja hänen 

havainnointikykynsä on puhetilanteessa samalla tapaa rajallinen kuin näytelmää katsovan katsojan, 

joka pystyy kiinnittämään huomionsa jokaisessa yksittäisessä hetkessä vain pieneen osaan 

ympäristöä. (Langacker 1991: 283–284.)  

Käsitteistämisen prosessissa käsitteistäjä hahmottuu subjektiksi ja käsitteistämisen kohde 

objektiksi (Langacker 2007: 171). Kun kielenkäyttötilanteen osallistuja on pantu eksplisiittisesti 

esille ilmaisuun, hän on näyttämö-metaforan mukaan suoran huomion kohteessa ja näin ilmentää 

kognitiivisen kieliopin termein käsitteistämisen maksimaalista objektiivisuutta. Näyttämön 

ulkopuolella pysyttelevä kielellisesti täysin eksplikoimaton käsitteistäjä, jonka näkökulmasta ilmaus 

kuitenkin on konstruoitu, ilmentää maksimaalisen subjektiivista käsitteistäjää. (Langacker 2002: 

223, 316.) Subjektiivisuuden ja objektiivisuuden jatkumolla välimaastoon sijoittuvat puhuja tai 

kuulija tai tarkastelun kohde voidaan konstruoida ilmaukseen myös implisiittisemmin esimerkiksi 

demonstratiivipronominein (esim. tämä, tuo, se) tai demonstratiivisten lokatiivisten 

proadverbiaalien (esim. täällä, tuolla) avulla (Langacker 2008: 78).  

Tutkimassani aineistossa puhujan näkökulman konstruointia voi havainnoida 

tarkastelemalla, kuinka subjektiivinen tai objektiivinen käsitteistäjä puhetilannetta milloinkin 

konstruoi ja millä tavalla ja miksi käsitteistäjän tarkastelupiste siirtyy subjektiivisuuden ja 

objektiivisuuden jatkumolla episteemisen pääsyn säätelyssä. Käsitteistäjän näkökulma voi olla 

eksplikoituna lähteessä ja nostettuna ilmauksen profiiliin esimerkiksi yksikön ensimmäisen 

persoonan kautta. Toisaalta näkökulmaa voidaan häivyttää ja samalla avata laajempaa 

samastumisen paikkaa esimerkiksi nollapersoonalauseella. Käsitteistäjän näkökulma siirtyy 

tarkastelukulmasta toiseen myös yhden kommentin sisällä, ja aineistoni analyysi osoittaa, että näillä 

siirtymillä on keskeinen tehtävä episteemisen pääsyn säätelyssä tietäväksi asettumisen resurssina.  
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Episteemisen pääsyn sääteleminen intersubjektiivisena toimintana  

Tässä luvussa tarkastelen episteemisen pääsyn säätelyä keskustelijoiden yhdessä tuottamana 

intersubjektiivisena toimintana. Kognitiivisen kieliopin lähtökohtana on kielen rakenteiden 

motivoituminen merkityksistä. Käsitys kielestä on käyttöperustainen, mikä yksinkertaistettuna 

tarkoittaa, että kielelliset merkitykset määräytyvät käytössä (Möttönen 2016: 4). Kirjoitettua 

keskustelua edustavan aineiston tarkastelun perusteella voi havaita, että keskustelijat pyrkivät 

tuomaan keskusteluun väitteidensä tueksi tiettyjä näkökulmia ja tarkastelupisteitä: kyse on 

intersubjektiivisesta kokemuksellisuuden jakamisesta ja subjektiivisten näkemysten perustelemista 

sen avulla. Kun merkityksiä tarkastellaan sen perusteella, miten maailma ihmisen tietoisuudessa 

ilmenee, on kiinnostavaa, miten tätä subjektiivista ilmenemistä välitetään kielessä ja kielellisissä 

valinnoissa. Keskusteluun avataan erilaisten skeemojen kehystämiä tarkastelupisteitä, joista käsin 

merkityksiä välitetään. Tässä tutkielmassa merkitysten ilmenemistä kielen rakenteissa tarkastellaan 

episteemisen pääsyn säätelyn ja tietäväksi asettumisen ilmiöiden kautta: pyrin havainnoimaan, 

millaiseksi tietäväksi asettumisen resurssiksi erilaiset tavat säädellä episteemistä pääsyä 

muodostuvat kirjoitetussa keskustelussa. Episteemisen pääsyn säätelyn prosessissa 

tarkastelunäkökulma ja valitun näkökulman subjektiivisuuden tai objektiivisuuden aste sekä 

tarkastelun fokus ja tarkasteltavien asiantilojen spesifisyys ja korostuneisuus vaihtelevat sen 

mukaan, millainen tausta missäkin kontekstissa parhaiten tukee tietäväksi asettumista.  

Kognitiivisen kieliopin ja keskustelunanalyysin lähtökohtia ja metodeita vertailleet 

Etelämäki ym. (2009) toteavat molempien lähestymistapojen hyötyvän toisistaan: kognitiivinen 

kielioppi saa etuja keskustelunanalyysin toiminnallisuuden jäsentämiseen ja tuottamiseen liittyvästä 

aspektista, ja keskustelunanalyysi puolestaan voi hyödyntää kognitiivisen kieliopin teoriapohjaa. 

Kognitiivisen kieliopin erityiseksi puutteeksi Etelämäki ym. mainitsevat kielen 

vuorovaikutuksellisen, intersubjektiivisen näkökulman puuttumisen analyysista. Viime vuosina 

kognitiivisen kieliopin työkaluja onkin enenevässä määrin yhdistetty keskustelunanalyysiin ja 

vuorovaikutuslingvistiikkaan (ks. fennistiikan osalta esim. Suomalainen 2015, 2019). Omassa 

tutkielmassani lähestyn episteemisen pääsyn säätelyä ja tietäväksi asettumista keskustelun 

yksittäisten kommenttien kautta kognitiivisen kieliopin käsitteistöä hyödyntämällä, mutta pyrin silti 

huomioimaan sekä tilanteiset kontekstit että kirjoitetun keskustelun vuorovaikutuksellisen, 

dynaamisen ja toiminnallisen luonteen merkityksenannon ja kielellisten ilmausten rakentumisen 

taustalla. Tutkimani diskurssiyhteisön keskustelu näyttäytyy yhteisesti tuotettuna, 

intersubjektiivisena toimintana, ja jokainen yksittäinen kommentti hahmottuu ja rakentuu kontekstia 

vasten: keskustelun taustalla vaikuttavat tavoitteet, päämäärät ja jaettu ideologia heijastuvat 

jokaisen keskusteluun tuotetun kielellisen ilmauksen rakenteessa ja kontekstissa, eikä yksittäisiä 
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kommentteja voi tulkita irrallaan merkityskehyksistä, jotka aktivoituvat keskustelun laajemmasta 

kontekstista.  

Keskustelussa rakennetaan yhteistä maailmankuvaa ja erilaisia tiloja, joita voidaan kuvata 

esimerkiksi käsitteellisinä tiloina (Fauconnier 1994) tai erilaisten skeemojen avulla (Langacker 

2008), ja näitä limittäin ja sisäkkäin rakentuvia maailmoja yhdistää ajatus siitä, että ne syntyvät ja 

saavat tulkintansa kielenkäyttötilanteessa (Jaakola 2018: 146). Erilaisia tiloja ja maailmoja 

rakentavat kielen ilmaukset ovat siis tulkittavissa suhteessa edeltäviin ilmauksiin sekä ympäröivään 

kontekstiin. Kun tätä ajatusta tarkennetaan yksittäisen käsitteistäjän tuottamaan kommenttiin, 

voidaan ajatella, että käsitteistäjän valitsemat rakenteet ja ilmaukset ja niistä aktivoituvat 

merkityskehykset rakentavat ja tuottavat intersubjektiivsista vuorovaikutusta sekä 

kielenkäyttötilanteen tilanteisen kontekstin että laajemmin keskustelua jäsentävän diskurssin tasolla. 

 

3.3 Sosiaalinen kategorisaatio ja ryhmien konstruoiminen 

Tässä luvussa tarkastelen sosiaalista kategorisaatiota sekä havainnoin aineistoesimerkkien avulla, 

miten tutkimani Facebook-ryhmän keskustelussa konstruoidaan tietävä sisäryhmä ja ei-tietäviä, 

uhkaavia ulkoryhmiä sekä millaisia tehtäviä sisä- ja ulkoryhmien konstruoimisella on episteemisen 

pääsyn säätelyn ja tietäväksi asettumisen seurassa.  

Sosiaalinen vertailu on osa sosiaalisen kategorisaation lähtökohtia. Kategorisaation kautta 

ihminen ymmärtää, miten erilaiset asiat ja ilmiöt eroavat toisistaan ja hän itse muista ihmisistä. 

Näin ollen ihmisen identiteetti ja ihmisten välinen vuorovaikutus saa merkityksensä ryhmien 

suhteista ja ryhmien vertailusta toisiinsa. Sosiaaliseksi identifikaatioksi kutsutussa prosessissa 

yksilö kytkeytyy omaan ryhmäänsä muodostaen samalla sosiaalisen minänsä.  (Pälli 2003: 38.)  

Sisä- ja ulkoryhmällä puolestaan tarkoitetaan sellaisia tekstiin rakentuvia ryhmiä, joihin 

kielenkäyttäjät kokevat tai eivät koe kuuluvansa. Sisäryhmään kuulumista ja toisaalta eroa 

ulkoryhmään korostetaan monin tavoin kielen eri tasoilla, ja tällä tavalla ryhmän jäsenet rakentavat 

ryhmän yhteisöllisyyttä sekä samalla vahvistavat ja oikeuttavat omaa identiteettiään ja 

maailmankuvaansa. Suosimisen käsite on keskeinen, kun määritellään sisä- ja ulkoryhmiä: yksilön 

itsearvostuksen tarve saa aikaan oman sisäryhmän suosimisen ja ulkoryhmän hylkimisen. (Mts. 41.) 

Kun yksilö puhuu meistä, hän puhuu osana mitä tahansa ryhmää, johon hänet voidaan 

osoittaa kuuluvaksi. Meistä puhumista on esimerkiksi työikäisen puhuminen muista työikäisistä. 

(Mts. 95.) Sisäryhmän kategorisoiminen vaatii siis kieliopilliselta kannalta sen, että merkitysaines 

‘minä asianosaisena’ on mukana lausumassa (mts. 96). Tietyissä kielen rakenteissa, selvimmin ehkä 

me-pronominilla, on mahdollisena merkitysaineksena sisäryhmään kuuluminen. Toisaalta myös 
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passiiviin ja geneerisiin muotoihin voidaan liittää sisäryhmän merkityspotentiaali, ja samoin jotkin 

puhujaa yksilöivät ainekset, kuten mielestäni-fraasi, voi saada ryhmää konstruoivan tulkinnan. 

(Mts. 96.) Sisäryhmä vaatii merkitykseensä aina yhteisöllisyyden ja positiivisen 

yhteenkuuluvuuden, sillä sisäryhmä on konstruktio, jolla on periaatteessa loputon määrä erilaisia 

kielellisiä ilmaisukeinoja diskurssista riippuen (mts. 97). Me-ryhmän konstruoiminen on aina 

keskustelijan tekemän valinta, kuten kaikenlaiset kielelliset teot.  

Ulkoryhmällä tarkoitetaan sellaista ryhmää, johon yksilö ei kuulu tai ei koe kuuluvansa 

(mts. 41). Ulkoryhmä voidaan konstruoida kielenkäyttötilanteessa esimerkiksi nimeämällä ryhmä, 

viittaamalla ryhmään tai kuvailemalla omaan ryhmään kuulumattomia henkilöitä. Rajat kiinni! -

keskusteluryhmässä ulkoryhmiksi konstruoidaan esimerkiksi maahanmuuttajat, maahanmuuttoon 

myönteisesti suhtautuvat tahot sekä poliitikot, ja keskusteluryhmän agendan mukaisesti ulkoryhmiä 

kritisoidaan ja solvataan keskustelussa monin tavoin. Pällin mukaan ulkoryhmän toiminta 

esitetäänkin usein negatiivisessa valossa suhteessa sisäryhmän toimintaan (mts. 124).  

Yksi tutkimani ryhmän keskeinen keino vahvistaa ryhmän samanmielisyyttä ja yhteistä 

rintamaa keskustelussa on juuri ulkoryhmien konstruointi. Ulkoryhmästä puhuminen on myös 

tyypillinen tapa rakentaa sisäryhmää (mts. 44). Aineistossani ulkoryhmään viitataan toistuvasti 

tietyillä puhetavoilla ja lekseemeillä. Pällin mukaan tällaisen kategorisoivan puhetavan 

luonnollistuminen keskusteluun aiheuttaa sen, että puhetapa alkaa toimia skeeman tavoin ja alkaa 

muuttua arkisen ajattelun mukaiseksi ideologiaksi. Näin tiettyjen kliseiden toistelu tuottaa 

stereotypian. (Mts. 125.) Kun kieltä käytetään homogeenisten ryhmäkategorioiden tuottamiseen, 

vahvistuu samalla sellainen todellisuuskäsitys ja asenne, jossa nämä kategorisoidut ryhmät todella 

ovat kuvatunlaisia. Toisaalta myös sisäryhmän esittäminen tietynlaisena homogeenisenä 

kategoriana vahvistaa sisäryhmän ominaisuuksien luonnollistumista. Oman ryhmän toiminta 

kuvataan oikeutettuna, perusteltuna ja järkevänä ja samalla ulkoryhmän asenteita ja toimintaa 

pyritään kuvaamaan vääränä ja negatiivisena, sellaisena toimintana, johon sisäryhmän jäsen ei voisi 

sitoutua. (Mts. 134–135.)  

Seuraavaksi tarkastelen kahden esimerkin avulla, miten ja millaisia sisä- ja ulkoryhmiä 

aineistossani konstruoidaan sekä millainen tehtävä ryhmäksi konstruoimisella on tietäväksi 

asettumisen ja episteemisen pääsyn säätelyn prosessissa. 

Esimerkissä 9 keskustelija osallistuu Sukulaistyttö-aineiston keskusteluuun, jossa ruoditaan 

nuoren tytön raiskauksen yritystä ja pahoinpitelyä. Keskustelija M.S. konstruoi kommentissaan 

persoonapronominin avulla sisäryhmän ja eksplikoi sen rakenteella me suomalaiset. Meihin 

suomalaisiin viittaaminen implikoi näkemyksen suomalaisesta jonkinlaisena yhtenäisenä, 

homogeenisenä ryhmänä. Kun viittauksen kohteena olevan ryhmän ominaisuuksia ei täsmennetä, 
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viestitään, että ryhmän yhtenäisyys voidaan ottaa annettuna. (Pälli 2003: 101–102.) Me-pronominin 

kautta keskustelija myös ilmaisee sitoutuvansa ryhmään. Suomalaisiin viittaaminen aktivoi 

vastakohtaisuuden kehyksen ja korostaa kommenttiin rakentuvaa muun maailman 

ulkoryhmäkategoriaa, jota edustavat mamut. (Herneaho 2018: 209.) 

 

(9) M.S. Otetaas me suomalaiset oikeus käteemme, kun ei meitäkään suojella. Nyt kaikki 

äkäisiksi kuin rakkikoirat matuille. (Aineistosta Sukulaistyttö) 

 

Kommentissa kvanttoripronomini kaikki viittaa kollektiivisesti kokonaisuudeksi hahmottuvaan me-

joukkoon, siis koko konstruoidun ryhmän jäsenistöön, ja samalla totalitiivinen kvanttori kutsuu 

jokaista ryhmän yksilöä liittymään ja samastumaan yhteiseen rintamaan (Pälli 2003: 145). 

Keskustelijan me on myös voimakas retorinen keino, jolla hän olettaa yhdenmielisen joukon 

olemassaolon ja samalla katsoo olevansa oikeutettu puhumaan joukon yhtenä jäsenenä toisten 

puolesta, “yhtenä meistä” (mts. 118). Totalitiiviset kvanttorit esiintyvätkin usein juuri 

persoonapronominien kanssa, ja tällöin niiden tehtävänä on ryhmän yhtenäisyyden osoittaminen 

(mts. 145). Näkökulma on vahvasti keskustelijan, sillä hän kehottaa sisäryhmää toimimaan 

kommentinalkuisella direktiivi-ilmauksella, passiivimuotoisella verbillä otetaas, joka myös ohjaa 

itsepuolustustoimien tarpeellisuuden korosteiseksi elementiksi kommenttissa ja fokusoi sisäryhmän 

itsesuojelun tarpeeseen. Samalla keskustelija tuottaa maahanmuuttodiskurssille tyypillisen 

väkivaltaisen puolustusfantasian kehottamalla konstruoimaansa ryhmää toimimaan omien etujensa 

puolesta. Oman käden oikeutta perustelee kommentissa konstruktio kun ei meitäkään suojella ja 

erityisesti indikatiivin preesensissä oleva kieltoverbi. Kommentin toisessa virkkeessä keskustelija 

kehottaa sisäryhmää ryhtymään äkäisiksi kuin rakkikoirat matuille. Äkäisen rakkikoiran vertaus 

aktivoi taustalle mielikuvaa aggressiivisen vihamielisestä hyökkäyksestä ja oman reviirin 

puolustamisesta. Koko ilmauksen taustaksi aktivoituu maahanmuuttodiskurssille tyypillinen 

elementti, maahanmuuttajien esittäminen uhkana, ja tätä taustaa vasten korostuvat eksplisiittiset ja 

implisiittiset viittaukset puolustautumiseen, suojeluntarpeeseen ja aggressiivisen hyökkäämiseen.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tietäväksi asettuva keskustelija sulkee kommentissa episteemisen pääsyn muilta 

keskustelijoilta eikä viittaa kommentissaan tiedon lähteisiin, joten tietäväksi asettuminen 

legitimoituu ryhmän ideologisten esisopimusten perusteella. Episteemisen pääsyn sulkeminen ja 

samalla tietämisen oikeuttaminen ideologisiin esisopimuksiin nojaamalla toimivat tietäväksi 

asettumisen yhtenä resurssina. Sisä- ja ulkoryhmien konstruoiminen kommenttiin tukevat myös 

tietäväksi asettumista, sillä ne aktivoivat tietävän sisäryhmän ja ei-tietävän ulkoryhmän kehyksiä. 
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Lisäksi ilmaus kun ei meitäkään suojella konstruoi kollektiivisen sisäryhmän kokemuksen ja 

perustelee sitä kautta tietäväksi asettumista. 

Seuraava esimerkki (10) on myös Sukulaistyttö-aineiston keskusteluketjusta. 

Kommentissaan keskustelija P.P. on edellisen esimerkin keskustelijan tavoin oman käden oikeuden 

jakamisen kannalla. P.P. perustelee oikeuden ottamista omiin käsiin lausuman ei muu enää auta 

kautta, mutta jättää määrittelemättä tarkemmin, mihin toimiin indefiniittinen pronomini, tarkoitteen 

avoimeksi jättävä muu viittaa.  

 

(10) P.P. Omankäden oikeutta vaan, ei muu enää auta. Lähdetään sitten vaikka kaikki 

lusimaan. On se jumalauta, että tyttäremme saavat Isänmaassaan pelätä kaiken maailman 

paskakasoja, joita hyysärit on tänne halunneet. (Aineistosta Sukulaistyttö) 

 

Keskustelija menee vielä edellisen esimerkin keskustelijaa pidemmälle olettaessaan ryhmän 

yhdenmielisyyttä: lausuma lähdetään sitten vaikka kaikki lusimaan viestii, että keskustelija puhuu 

konstruoimansa sisäryhmän yhteisellä suulla viitatessaan yhteisen rangaistuksen kärsimiseen 

vankeudessa. Kvanttori kaikki osoittaa ryhmän yhtenäisyyttä (Pälli 2003: 143). Lusimiseen eli 

vankilarangaistukseen viittaaminen implikoi sitä edeltävää rangaistavaa tekoa, johon oman käden 

oikeuden jakaminen viittaa. Samalla se myös olettaa sisäryhmäläisten olevan valmiita sitoutumaan 

tällaiseen toimintaan ja siitä koituvaan rangaistukseen. Passiivimuotoisen toimintaehdotuksen 

lähdetään passiivi on inklusiivinen, jolloin puhujat sisältyvät kehotuksenalaisiin (VISK § 1654.) 

Huolestuneiden vanhempien muodostamaa sisäryhmää konstruoi possessiivisuffiksi 

substantiivilausekkeessa tyttäremme, ja tässä ilmauksen voidaan tulkita viittaavan sekä 

keskusteluketjun avauspäivityksessä mainittuun pahoinpitelyn ja raiskauksen yrityksen uhriksi 

joutuneeseen tyttöön että aktivoivan laajemmin maahanmuuttodiskurssin kontekstissa usein 

toistuvaa raiskaamispuhetta. Lahti havaitsi väitöstutkimuksessaan (2019: 86) raiskauksen olevan 

yleisin rikos, johon hänen tutkimuksensa aineistossa maahanmuuttajien yhteydessä viitataan. 

Muissakin tutkimuksissa on todettu, että turvapaikanhakijoihin liittyvistä peloista nostetaan usein 

esiin huoli tyttöjen ja naisten turvallisuudesta (Maasilta 2018: 63; Pöyhtäri 2018).    

Esimerkin kolmannessa virkkeessä konstruoidaan kaksi ulkoryhmää substantiivilausekkeilla 

kaiken maailman paskakasat ja hyysärit. Kontekstin perusteella voidaan tulkita kaiken maailman 

paskakasojen viittaavan maahanmuuttajiin, ja hyysärit puolestaan on maahanmuuttoa vastustavassa 

diskurssissa esiintyvä halventava nimitys, jolla viitataan maahanmuuton kannattajiin sekä tahoihin, 

jotka työskentelevät pakolaisten ja maahanmuuttajien hyväksi. Keskustelija syyllistää kommentissa 

hyysärit-ulkoryhmää verbirakenteella on halunneet. Maahanmuuttajien haluaminen Suomeen on 
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lähtökohtaisesti ristiriidassa rajoja kiinni vaativan keskustelijan näkemysten kanssa, ja erityisen 

ikävää keskustelijan näkökulmasta on haluamistapahtumisen jatkuvuus: on halunneet	  -‐verbin	  

perfektitempus viestii, että verbin kuvaama haluaminen on alkanut aiemmin ja sen vaikutus on 

edelleen meneillään nykyhetkessä tuottamassa hankaluuksia sisäryhmälle (VISK § 1537). 

Kielenkäyttäjä voikin esittää asiaintilan ajallisen keston valitsemallaan tavalla, omaan 

näkökulmaansa sopivasti (Nurminen 2015: 15). 

Kognitiivisen kieliopin termein kommentin fokus siirtyy sisäryhmästä kohti ulkoryhmiä, 

joiden uhkaava ja haitallinen toiminta korostuu kommentin loppuosassa. Ulkoryhmien kuvaus on 

epämääräistä, ja tässä yhteydessä voi tulkita, ettei konstruoitujen ryhmien ominaisuuksia tai jäseniä 

ole tarvetta tarkemmin eksplikoida, sillä maahanmuuttoa vastustavan diskurssin konteksti riittää 

aktivoimaan ryhmän ideologian mukaiset konnotaatiot ryhmien edustajista ja näiden tavoitteista ja 

intentioista.    

Keskustelija asettuu tietäväksi kommentissa indikatiivisten väitelauseiden kautta. 

Episteeminen pääsy on kokonaan suljettu, sillä keskustelija ei viittaa tietäväksi asettuessaan 

lähteisiin. Episteemisen pääsyn sulkeminen siirtää tarkastelupisteen kommentissa mainittuun 

toimintaan ja toimijoihin: implisiittiseen väkivallantekoon ja siitä mahdollisesti koituvaan 

vankilarangaistukseen sekä uhreihin (tyttäret) sekä pahantekijöihin (paskakasat ja hyysärit). 

Sulkemalla episteemisen pääsyn keskustelija tuottaa keskusteluun position, josta käsin muut 

keskustelijat voivat hyväksyä ja oikeuttaa tietäväksi asettumisen ja kommentissa fantisoidun 

puolustustaistelun sekä sitoutua siihen ryhmän ideologisen esisopimuksen nojalla. Näin 

episteemisen pääsyn sulkeminen voidaan tulkita tietäväksi asettumisen resurssiksi. Edellisen 

esimerkin tavoin sisä- ja ulkoryhmiksi konstruoiminen asettuu tässäkin kommentissa tukemaan 

tietäväksi asettumista. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seuraavassa luvussa tarkastelen episteemisyyttä ja siihen liittyviä käsitteitä sekä määrittelen 

tarkemmin tietäväksi asettumista. 

 

 

4 Episteemisyys ja tietäväksi asettuminen 
 

Tässä luvussa avaan ja määrittelen tarkemmin kahta tämän tutkielman analyysin kannalta keskeistä 

ilmiötä: episteemisen pääsyn säätelyä sekä tietäväksi asettumista. Aloitan tarkastelemalla 
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episteemisyyttä ja määrittelemällä siihen liittyviä käsitteitä. Sitten tarkastelen tietäväksi asettumisen 

keinoja ja tehtäviä tutkimassani aineistossa. 

 

4.1 Episteemisyys, asenteet ja ideologia 

Tässä luvussa esittelen tarkemmin episteemisyyden käsitteitä ja lähikäsitteitä sekä pohdin lyhyesti 

asenteen ja ideologian kietoutumista yhteen. Episteemisyydellä tarkoitetaan kielentutkimuksen 

parissa kirjoittajan tai puhujan suhtautumista siihen, kuinka varmaa jokin tieto tai väittämä on. (Ks. 

esim. Larjavaara 2007: 403; Kärkkäinen 2003: 1; Kangasniemi 1992: 147.) Episteemisen 

modaalisuuden ilmauksissa on siis kyse erilaisista tavoista, joilla puhuja voi ilmaista varmuuttaan 

tai epävarmuuttaan (VISK § 1556).  Varmuuden astetta ilmaistaan esimerkiksi erilaisin modaalisin 

verbein, kuten saattaa ja taitaa, adverbein, kuten tietysti, ehkä ja tuskin, ja partikkelein, kuten 

varmaan ja kuulemma (VISK § 1556; Larjavaara 2007: 405–407). Episteemisyyttä voidaan kuvata 

jatkumona, jonka toiseen päähän sijoittuu varma tieto ja toiseen epävarma, ja keskustelijat 

asemoivat itsensä jatkumon eri kohtiin valitsemalla käyttöönsä erilaisia varman tai epävarman 

tietämisen ilmaisuja (Du Bois 2007: 144). Kangasniemi (1992: 195– 192) huomauttaa, etteivät 

puhujat välttämättä sijoita erilaisia leksikaalisia ilmaisuja asteikolla samaan kohtaan, joten 

ilmausten jatkumo tai asteikko on tulkittava rajoiltaan sumeaksi. 

Kaikissa keskusteluissa vaikuttaa taustalla se, mitä kukin keskustelun osallistuja aihepiiristä 

tietää sekä mistä tiedot ovat peräisin, ja tiedon ympärillä on monenlaisia rajoituksia (Stivers ym. 

2011: 9). Keskustelun osapuolilla on erilainen pääsy puheena olevaan asiaan, jolloin puhutaan 

episteemisestä pääsystä (epistemic access). Pääsyyn liittyvät myös tiedon lähde, suoruus ja 

varmuuden aste (Niemi 2013: 9). Eroja on myös keskustelijoiden episteemisellä ensisijaisuudella 

(epistemic primacy). Episteeminen ensisijaisuus tarkoittaa keskustelijoiden orientoitumista 

epäsymmetriaan suhteessa siihen, millainen pääsy heillä on keskustelussa toistensa tietoihin ja 

tietämiseen. Keskustelijat siis tiedostavat heillä olevan erisuuruinen määrä eriasteista tietoa sekä 

samalla myös erilainen pääsy tietoon sekä erilainen oikeus kertoa, väittää tai arvioida asioita. 

(Stivers ym. 2011: 16.) Episteeminen pääsy ja episteeminen ensisijaisuus kietoutuvat läheisesti 

yhteen (Niemi mas. 9): keskustelijalla voi esimerkiksi olla suorempi pääsy puheenaiheeseen oman 

kokemuksen kautta tai hänellä voi olla enemmän tai uudempaa tietoa kuin keskustelutoverilla, 

jolloin hänellä on episteemisesti ensisijainen asema suhteessa aiheesta vähemmän tietävään (Stivers 

ym. 2011: 13–17).  Episteemiseen pääsyyn liittyy myös keskusteluvuoron aloittaminen 

kannanotolla tai väitteellä: ne implikoivat puheena olevan asian tuntemista ja oikeuttavat siten 

episteemistä pääsyä topiikkiin (Heritage 2002: 200; Stivers 2005: 133). 
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Tieto voi vuorovaikutustilanteessa jakautua keskustelijoiden välillä miten tahansa. A voi 

tietää jostain asiasta paljon kun taas B:llä saattaa olla vain vähän tietoa samasta aiheesta. A ja B 

voivat tietää asiasta yhtä paljon tai heillä saattaa olla aiheesta millainen määrä tietoa hyvänsä 

(Heritage 2012: 4). Puheena olevasta aiheesta eniten tietävällä voi kuitenkin olla sosiaalisen 

roolinsa perusteella topiikin suhteen episteeminen auktoriteetti (epistemic authority) (Stivers ym. 

2011: 9–14). Esimerkiksi lääkärillä on ammatillisen roolinsa perusteella episteeminen auktoriteetti 

suhteessa potilaaseen, mutta potilas taas on episteemisesti ensisijainen suhteessa lääkäriin omien 

oiretuntemustensa osalta. Heritage (2012, 2013) käyttää termiä episteeminen status6 (epistemic 

status) kuvatessaan kahden keskustelijan erisuuruista pääsyä tietoon. 	  

Useimmiten keskustelijat tietävät hyvinkin tarkasti, millainen heidän tiedollinen statuksensa 

milloinkin on suhteessa muihin, ja statusta osoitetaan keskustelussa monin tavoin. Heritage (2012, 

2013) kutsuu statuksen osoittamista episteemiseksi asenteeksi (epistemic stance). Keskustelijat siis 

ilmaisevat keskustelussa asennetta ja asennoitumista eri tavoin, ja lisäksi he voivat myös ilmaista 

asennettaan yhteistä tietoa kohtaan. Episteeminen asenne onkin jatkuvasti liikkeessä, kun siitä 

neuvotellaan yhä uudestaan keskustelijoiden vuorovaikutuksessa.  

Rouhikoski (2012) on huomauttanut asenteen olevan jokseenkin jäykkä suomennos 

kuvaamaan muuttuvaa ja dynaamista stancea, sillä mistään pysyvästä asenteesta ei ole kyse. Myös 

Virtanen (2010: 303) mainitsee asennoitumisen olevan neuvoteltavaa intersubjektiivista 

yhteistoimintaa (stancetaking): dialogissa keskustelijat asennoituvat suhteessa toisiinsa ja kutsuvat 

muita keskustelijoita asennoitumaan sekä neuvottelevat yhteisestä asenteesta. Englebretsonin 

(2007) mukaan asenteen ominaispiirteisiin kuuluu (inter)subjektiivisuuden ja vuorovaikutteisuuden 

lisäksi myös indeksisyys, mikä tarkoittaa, että asenne heijastaa ympäröivän sosiokulttuurisen 

kontekstin piirteitä. Virtanen (mas. 304) täydentää Englebretsonin määritelmää vielä 

kokonaisvaltaisuudella ja tilanteisuudella: asenteet lävistävät kokonaisia lausumia, eivätkä ilmene 

vain yksittäisistä sanoista tai rakenteista. Myös Rouhikoski (2012) muistuttaa asenteen ja 

asennoitumisen olevan keskeisiä kielen ilmiöitä: niitä voidaan tarkastella useista näkökulmista, ja 

ne läpäisevät kielen kaikki tasot. Oman tutkimukseni kannalta kiinnostavaa on Jaffen (2009) 

huomio, jonka mukaan erittäin voimakas asenne on neutraalius: kun lausumasta puuttuvat kaikki 

evaluoivat ilmaukset ja varaukset, implikoidaan äärimmäistä varmuutta, ja se on erittäin voimakas 

asenteen ilmaus. Tällaista äärimmäistä varmuutta esiintyy tutkimassani aineistossa tiuhaan, ja se 

ilmenee keskustelussa erityisesti indikatiivisina väitelauseina. Kognitiivisen kieliopin mukaan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Niemi (2013) kutsuu episteemistä statusta episteemiseksi tilaksi.  
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käsitteistyksen kohde on silloin ilmaistu maksimaalisen	  objektiivisesti	  eli	  eksplisiittisesti ja 

käsitteistyksen subjekti eli lähde maksimaalisen subjektiivisesti, implisiittisesti. Tällaiset aineistoni 

ilmaukset ovat kuitenkin usein neutraaleja ja geneerisiä vain pintatasoltaan: niiden taustasta voidaan 

osoittaa voimakkaita negatiivisia, subjektiivisia asenteita. Lisäksi aineistossa esiintyy toki paljon 

myös sellaisia indikatiivisia väitelauseita, joissa negatiivinen asenne välittyy suoraan kommentin 

eksplisiittisistä kielenpiirteistä. Käsittelen aineistoni indikatiivisia väitelauseita tarkemmin luvussa 

4.2. 

Tutkimassani aineistossa asenteet ja asennoituminen kutoutuvat siis keskusteluun sanaston 

ja rakenteiden kautta mutta myös hienovaraisemmin, yhteiseen maaperään ja ryhmän 

samanmielisyyteen sekä keskustelun kontekstiin ja diskurssiin nojaten. Diskurssiyhteisön päämääriä 

palvelee myös keskusteluvuorojen samanlinjaisuus, mikä ilmenee niin, että ryhmän jäsenten 

oletetaan hyväksyvän keskustelun taustalle hahmottuvat esisopimukset ja myötäilevän niitä. Linjaan 

asettuminen on myös tehokas keino rakentaa ja voimistaa ryhmän episteemistä, tietävää ääntä, 

jonka tehtävänä on edelleen vahvistaa ryhmän olemassaolon perusteita ja tukea ryhmän ideologiaa. 

Yhteisen episteemisen asenteen rakentaminen tulee keskustelussa näkyväksi erityisesti tietäväksi 

asettumisen kautta: ryhmän jäsenet esittävät toteamuksia ja väitteitä, jotka he merkitsevät varmoiksi 

tiedoiksi ja samalla osoittavat sitoutuvansa ryhmän esisopimusten mukaiseen ideologiaan. Tästä 

syystä erilaisia tietäväksi asettumisen ilmaisuja esiintyy keskustelussa runsaasti. Vahvan 

episteemisen äänen konstruointi vaatii siis keskustelijoilta erityisesti yhteistä asennoitumista, 

yhteiseen asenteeseen sekä ryhmän ideologiaan sitoutumista, linjaan asettumista, samanmielisyyden 

hakemista ja osoittamista sekä tietäväksi asettumista.  

Tutkimani Facebookin keskusteluryhmä muodostaa tiiviin episteemisen yhteisön: 

Heritagen (2012) mukaan episteemisen yhteisön jäsenillä on jokin yhteinen alakulttuuri, joka 

rakentaa jokaisen yhteisön jäsenen identiteettiä. Episteemistä yhteisöä yhdistää yhteinen maaperä ja 

jaettu sosiaalinen tieto, ja esimerkiksi tietyt harrastajaryhmät tai saman ammattikunnan työntekijät 

muodostavat episteemisen yhteisön. Yhteinen maaperä samanaikaisesti sekä yhdistää yhteisön 

jäseniä että erottaa yhteisön muista episteemisistä yhteisöistä. Episteemisellä yhteisöllä on omat 

kielenkäyttötapansa, yhteistä jaettua tietoa sekä kokemuksia tai uskomuksia. (Mts. 371.) 

Tutkimassani keskustelussa taustalla vaikuttaa voimakkaasti sekä keskustelun konteksti että 

laajemmin maahanmuuttokeskustelun diskurssi: niihin nojaamalla keskustelija voi hyväksyä tutun 

ja yhteisen tiedon implikaation ja sitoutua yhteiseen maaperään sekä esisopimuksiin.  

Seuraavassa luvussa määrittelen, mitä tarkoitan tietäväksi asettumisella ja millaisia tehtäviä 

ja keinoja tietäväksi asettumisella on keskustelussa. 
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4.2 Tietäväksi asettumisesta 
Tässä alaluvussa esittelen tarkemmin tietäväksi asettumisen mekanismeja. Osoitan 

aineistoesimerkkien avulla, millaisin kielellisin keinoin keskustelijat asettuvat tietäväksi ja 

osoittavat episteemistä varmuutta keskustelussa.   

Tämän tutkielman analyysin kannalta on keskeistä selvittää, millä tavoin Rajat kiinni! -

keskusteluryhmän jäsenet asettuvat tietäväksi episteemisessä yhteisössään. Tutkimani 

keskusteluryhmä on profiloitunut vastustamaan maahanmuuttoa, ja ryhmä muodostaa episteemisen 

yhteisön, sillä jäsenten oletetaan jakavan ryhmän agendan taustalla olevan arvomaailman ja 

ideologian. Ryhmän jäsenet perustavat ryhmänsä vuorovaikutuksen yhteiselle maaperälle ja ovat 

sitoutuneet yhteiseen ideologiaan ja arvopohjaan, ja tätä sitoutumista ilmaistaan keskustelussa muun 

muassa monin samanmielisyyden ilmauksin sekä esimerkiksi toistamalla rasistiselle diskurssille 

tyypillistä sanastoa ja ilmauksia. 

Tietäväksi asettumista eli keskustelijan varmuutta jostakin asiantilasta voidaan ilmaista 

keskustelussa eksplisiittisesti tiettyjen modaalisten ilmaisujen, lauserakenteiden tai esimerkiksi 

episteemistä varmuutta implikoivien partikkeleiden avulla. Toisaalta tietäväksi asettuminen on 

usein vain implisiittisesti läsnä keskustelun kontekstissa, koko keskustelun diskurssin tasolla. 

Tutkimassani ryhmässä keskustelun osallistujat jakavat yhteisen maailmankuvan ja ideologian, 

joihin yhteisessä diskurssissa tapahtuva tietäminen perustuu. Asioista keskustellaan niin, että 

taustalla olevia tietoja tai lähteiden objektiivisuutta ei kyseenalaisteta, vaan tietäväksi asettuminen 

perustuu usein ryhmän ideologisiin esisopimuksiin. Tietäväksi asettuminen näkyy siis tutkimani 

ryhmän keskusteluissa monin tavoin, ja se toteutuu myös intersubjektiivisena toimintana, jota 

keskustelijat yhdessä rakentavat. Asiantiloja havainnoidaan ja jäsennetään ikään kuin yhteisestä 

näkökulmasta, ja yksi tapa ilmaista tätä näkökulmaa keskustelussa on toistuva episteemisen 

varmuuden implikointi. Keskustelijat jakavat toisilleen kokemuksiaan ja mielipiteitään, ja erilaiset 

havainnot, näkemykset, kokemukset ja mielipiteet esitetään episteemisesti varmoina.  

Tietäväksi asettumisen keskeiseksi funktioksi hahmottuu tämän tutkielman analyysin 

perusteella diskurssiryhmän yhteisen maailmankuvan ja ryhmähengen vahvistaminen ja 

oikeuttaminen sekä samanmielisyyden osoittaminen ja yhteiseen rintamaan sitoutumisen 

ilmaiseminen. Tietäväksi asettuminen on siis yksi strategia, jolla ryhmän keskustelijat vahvistavat 

episteemistä yhteisöään sekä oikeuttavat ryhmän olemassaolon ja oman kuulumisensa joukkoon. 

Tietäväksi asettuminen rakentaa ja vahvistaa ryhmän kollektiivista, episteemistä ääntä. 
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Seuraavaksi tarkastelen tarkemmin kolmea aineistossani esiintyvää tietäväksi asettumisen 

kielellistä keinoa: indikatiivisia väitelauseita, -hAn-liitepartikkelia sekä retorisia kysymyksiä. 

Havainnoin myös niiden tehtäviä keskustelussa. 

 

Indikatiiviset väitelauseet 

Usein käytetty tietäväksi asettumisen keino aineistossani on pelkistetty indikatiivisuus, sillä 

väitelauseen avulla voidaan implikoida, että jokin asia on kaikkien (keskusteluryhmän jäsenten) 

yleisesti tiedettävissä oleva fakta (White 2003: 263). Indikatiivi on tunnusmerkitön modus eli 

modaalista, asiaintilan todenmukaisuutta ja toteutumismahdollisuuksia koskevaa arviota ilmaisevan 

verbin taivutusluokka (VISK § 115), ja sen voi katsoa ilmaisevan kategorisen väitteen (VISK § 

1590). Indikatiivi moduksena suhteuttaa puheena olevaa tilannetta todellisuuteen: jokin asiantila 

esitetään täysin varmana (VISK § 111). Väitteen indikatiivimuotoisuus ohjaa tulkitsemaan 

ilmaukseen vielä suurempaa episteemistä varmuutta kuin jos lausumassa olisi jokin 

välttämättömyyttä ilmaiseva modaalinen keino (VISK § 1590). Myös Luukan (1995: 32–34) 

mukaan väitelauseita, joissa ei ole modaalisia aineksia, pidetään voimakkaampina kannanottoina 

kuin sellaisia ilmaisuja, jotka sisältävät modaalisuutta, sillä tällaisissa väitteissä keskustelija 

sitoutuu vahvasti väitteen totuusarvoon. Myös Jaffe (2009) korostaa neutraaliuden eli kaikkien 

evaluoivien ilmausten tai varausten puuttumisen olevan yhdenlainen vahva asenne. Samalla 

näennäisesti neutraaleilta vaikuttavat ilmaukset myös liittävät ilmauksiin odotuksia siitä, mitä 

voidaan pitää luonnollisena (Jokinen ym. 2016: 27). Äärimmäinen varmuus on siis voimakas 

asenne, joka vaatii tuekseen episteemisen yhteisön yhteisen maaperän, rajatun kontekstin ja 

hyväksytyt esisopimukset. 

Tietämistä ja asioiden varmana pitämistä voidaan rakentaa tekstiin erilaisin tavoin, ja 

väitelauseiden avulla voidaan implikoida, että jokin asia on yleisesti tiedettävissä (Jaakola 

2018:148; White 2003: 263).  Samalla kyse on myös yksiäänisyydestä: kun keskustelija esittää 

jonkin väitteen totuutena, eikä osoita sille lähdettä, merkitse sitä epävarmaksi tiedoksi tai omaksi 

mielipiteekseen, ei muille äänille avata keskusteluun tilaa (Martin ja White 2005: 99–100). 

Tutkielmani aineiston kommenteissa on paljon indikatiivisia preesenslauseita, joiden avulla 

esimerkiksi kuvaillaan jonkin (ulko)ryhmän toimia tai esitetään jokin asiantila yleisenä ja 

kiistattomana totuutena. Tällä tavalla pyritään sulkemaan pois erilaiset vaihtoehtoiset todellisuuden 

jäsentämisen tavat (Jokinen ym. 2016: 341).  

Esimerkeissä 11–13 keskustelijat asettuvat tietäviksi indikatiivisten väitelauseiden kautta. 

Kommenteissa rakennetaan meidän ja heidän välistä eroa konstruoimalla erilaisia ulkoryhmiä, joita 

syytetään erilaisista yhteiskunnallisista ongelmista ja rikollisesta toiminnasta, ja toisaalta 
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viittaamalla sisäryhmään kärsijöinä ja ulkoryhmän toimien uhreina. Kommenteissa myös kuvaillaan 

ja määritellään ulkoryhmiä indikatiivisilla preesenslauseilla. 

 

(11) E.G. Niin…	  eikä niille matuille mikään hoito auta…	  ne on elukoita jotka ovat tulleet 

Suomeen nauttimaan veronmaksajien rahoilla kiduttamisesta	  ja	  raiskaamisesta… On nää 

suvakit	  harvinaisen	  tyhmiä… SPR ja suvakit ovat Suomen tuho ja sipilän pelle-‐hallitus	  

hykertelee….	   hyvä hölmöläiset	  = suvakit (Aineistosta Sukulaistyttö) 

(12) E.K. Eläkeläiset, työttömät, lapset. sairaat maksaa tätä unelmaa… (Aineistosta 

Pesukone) 

(13) Nämä ählämit ovat asteen verran hullumpia kuin somalit. Ja niitä on liikaa - molempia 

- joka maassa. Nehän ovat kuin shakaalit: kulkevat laumoissa ja käyvät itseään heikompien 

kimppuun. Munattomat sienestäjät!! (Aineistosta Sukulaistyttö) 

 

Kliittinen sävypartikkeli -hAn 

-hAn-sävypartikkelia käytetään tutkimassani aineistossa taajaan episteemistä varmuutta 

implikoimassa. Partikkelin tehtävä on Ison suomen kieliopin (VISK § 830) mukaan tuoda 

lausumaan tutun ja itsestään selvän tiedon implikaatio. Isossa suomen kieliopissa todetaan 

partikkelin merkitsevän väitelauseessa väitteen itsestään selväksi, tunnetuksi tosiasiaksi. Tällaisella 

väitteellä voidaan muistuttaa jostakin asiasta tai perustella ja selittää	  edeltävää	  lausumaa.	  Pälli 

(2003: 92) huomauttaa	  liitepartikkelin olevan myös kutsu hyväksyä johtopäätökset loogisina ja 

oikeina, ja samalla sen kautta vedotaan lukijan tietoon.  

Aineistossani on runsaasti esimerkkejä, joissa -hAn-liitepartikkelin kautta osoitetaan tiedon 

tuttuutta. Esimerkissä 14 kliittinen sävypartikkeli implikoi väitelauseessa keskustelijoilla olevan 

yhteistä tietoa yhteiskunnan päätöksentekijöiden todellisista toimista ja tarkoitusperistä. 

Keskustelija ikään kuin muistuttaa muita ryhmäläisiä siitä, miten asiat ovat – hän asettuu siis 

tietäväksi asettuessaan myös episteemisesti ensisijaiseksi. Iso suomen kielioppi mainitsee yhdeksi -

hAn-liitepartikkelin tehtäväksi juuri muistutuksena toimimisen (VISK § 830).  

  

(14) L.E. Meidän päättäjäthän eivät edusta kansaa vaan puhtaasti eliitin päämääriä kansaa 

vastaan. (Aineistosta Rajat kiinni) 

 

-hAn-liitepartikkelin merkitystä ja tehtäviä pro gradussaan kriittisesti tarkastellut Latvala (2017) on 

pohtinut, voidaanko partikkelin kohdalla luotettavasti osoittaa partikkelin tuottavan keskusteluun 
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tiedon tuttuudesta muistuttavia merkityksiä. Latvalan hypoteesin mukaan -hAn on episteeminen 

sävypartikkeli, jonka tehtävä on korostaa lausuman representaation varmuuden astetta. 

Liitepartikkelin avulla voitaisiin siis korostaa puhujan tietämyksellistä kantaa puheenalaiseen 

topiikkiin. Havaintojeni perusteella -hAn-liitepartikkelin yksi keskeinen tehtävä onkin tutkimassani 

aineistossa episteemisen varmuuden ilmaiseminen. -hAn-sävypartikkelilla on kuitenkin aineistoni 

perusteella toinen, vielä keskeisempi tehtävä keskustelussa: se avaa keskusteluun positioita, joista 

käsin keskustelijat voivat yhdessä rakentaa suhtautumistaan ja asennoitumistaan topiikkiin. Nimeän 

tällaisen position avaamisen keskusteluun episteemiseksi kutsuksi. Episteemisen kutsun avulla 

keskustelija konstruoi tietävän, episteemistä varmuutta implikoivan tarkastelunäkökulman, johon 

hän pyrkii sitouttamaan muita keskustelijoita kutsumalla heitä yhteisen, samanmielisen 

asennoitumisen äärelle osoittamalla, että mainittu tieto on kaikille jo ennestään tuttua, yhteistä ja 

varmaa. Episteeminen kutsu on siis intersubjektiivinen keino, jonka kautta tietäväksi asettuva 

keskustelija voi aktivoida keskusteluun episteemistä varmuutta implikoivan kehyksen.  

Visapään (2008: 94–95) havaintojen mukaan A-infinitiivikonstruktiot pyrkivät luomaan 

vuorovaikutukseen yhteisen tarkastelukulman jakavia positioita, josta käsin mailmaa katsotaan 

hetken aikaa yhdessä, jaetusta perspektiivistä (seisoa siinä paikoillaan ja kuunnella). 

Vastaanottajalle siis tarjotaan tunnistajan ja samastujan roolia. Suomalainen (2015: 110) osoittaa 

samanlaisen, joskin vielä voimakkaamman vuorovaikutustehtävän avoimelle yksikön 2. 

persoonalle: vastaanottajalle pyritään tarjoamaan valmis tarkastelukulma ja samalla yhteisen 

samanmielisen asennoitumisen positio. Myös -hAn-sävypartikkelilla voi havaita samanlaisia 

vuorovaikutustehtäviä. Episteeminen kutsu rakentaa implisiittisen varmuuden kehyksen ja tarjoaa 

voimallisesti yhteistä, jaettua ja samanmielistä näkökulmaa keskusteluun.  

Edellä esitetyssä esimerkissä 14 fokusoidaan lausumanalkuiseen topiikkiin 

substantiivilausekkeella meidän päättäjät, jolla keskustelija viittaa me-pronominilla konstruoimansa 

ryhmän (ja samalla laajemmin kaikkien suomalaisten) asioista päättävään tahoon. Sisäryhmä 

ilmaistaan kommentissa genetiiviattribuutilla meidän, joka avaa pääsyn päättäjiin. Mainittujen 

meidän päättäjien tulisi siis edustaa sisäryhmää, mutta tämän asiantilan keskustelijan väite kumoaa. 

Kommentissa eksplikoidaan sen sijaan, että päättäjät edustavat eliitin päämääriä. Keskustelija tuo 

tarkastelun fokukseen ulkoryhmän haitallisen toiminnan viittaamalla eliitin päämääriin, ja samalla 

hän rakentaa myös kärsivän sisäryhmän, kansan. Lopuksi keskustelija viittaa meidän päättäjät -

ryhmään konstruoimalla monikollisella substantiivilausekkeella ulkoryhmän maanpetturit, joka 

aktivoi tehokkaasti valtion turvallisuuteen ja sotarikoksiin liittyviä tietokehyksiä.   

Me rakentaa kommentissa myös yhteistä kokemusta: pronomini on jo lähtökohtaisesti 

valinta, joka representoi yksilön osana muita ihmisiä. Kommenttiin eksplisiittisesti rakentuva 
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yhteinen mielipide, päättäjien maanpetturuus, korostaa ryhmän yhtenäisyyttä. (Pälli 2003: 98–100.) 

Meidän päättäjät -konstruktiossa genetiiviattribuutti konstruoi yhteistä tietopohjaa (mts. 101), jota 

kliittisen -‐hAn-‐sävypartikkelin avulla esitetty episteeminen kutsu vahvistaa. Sävypartikkelin 

tehtävänä on tuottaa lausumaan episteeminen kutsu samastua keskustelijan episteemisesti varmaan 

tietäväksi asettumiseen sisä- ja ulkoryhmän vastakkainasettelusta sekä kansan etuja vastaan 

toimivista päättäjistä. 

Tässä kommentissa keskustelija sulkee episteemisen pääsyn ja vetoaa tietäväksi asettuessaan 

ryhmän ideologisiin esisopimuksiin ja siihen oletukseen, että sisäryhmä tiedostaa ja tunnistaa 

päättäjien toimimisen eliitti-substantiivilausekkeella konstruoidun ulkoryhmän	  päämäärien	  hyväksi.	  

Kommentissa konstruoituja ryhmiä ja niiden suhteita tarkastellaan yhteisestä me-ryhmän 

perspektiivistä ja kommentin alkuun rakennetaan positiota yksimieliselle näkökulmalle ja asenteelle 

sävypartikkelin tuottaman episteemisen kutsun avulla, mutta samalla näkökulma pohjautuu 

kuitenkin keskustelijan subjektiiviseen näkemykseen ja mielipiteisiin eikä tietäväksi asettumisen 

perusteluksi tuoda lähdeviittauksia. Näin kommentin intersubjektiivisuuden ylle asettuu kuitenkin 

vain yhtä arvoperspektiiviä tarjoava monologisuus ja yksiäänisyys, ja kommentissa esitetty tulkinta 

pyritään osoittamaan ainoaksi oikeaksi näkökulmaksi (ks. Linell 2009: 170–171). 

Myös esimerkissä 15 keskustelija tuottaa -hAn-partikkelin avulla kommentinalkuisen 

episteemisen kutsun yhteisen tiedon äärelle.  

	  

(15) K.T. Tehtiinhän Afganistaniinkin bordelli veronmaksajien rahoilla. 

 (Aineistosta Kehitysapu) 

 

Kommentissa keskustelija K.T. muistuttaa tiedon tuttuudesta tehdä-verbin passiivin imperfektiin 

liitetyn partikkelin kautta, ja näin ollen partikkeli saa lausumassa samanlaisen 

vuorovaikutustehtävän kuin edellisessä esimerkissä: se konstruoi keskustelijalle episteemisesti 

ensisijaisen aseman. Tästä asemasta käsin keskustelija on oikeutettu esittämään muille 

keskustelijoille episteemisen kutsun samastua tiedon taustalla oleviin esisopimuksiin sekä 

tarkastella tilannetta yhteisestä samanmielisestä perspektiivistä.	  Samalla	  episteeminen	  

kutsu	  houkuttelee hyväksymään väitteen taustalle hahmottuvan topoksen: poliittisten toimijoiden 

väärinkäytökset. 
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Retoriset kysymykset 

Retoriset kysymykset esiintyvät usein osoittamassa tietäväksi asettumista tutkimassani aineistossa. 

Aitoja kysymyksiksi tulkittavia kysyviä ilmauksia (VISK § 1678) esiintyy aineistossa vain 

muutamia, kun taas retorisia kysymyksiä on runsaasti. Ison suomen kieliopin mukaan retorisen 

kysymyksen tehtävä on osoittaa jokin keskustelijoiden jakama käsitys, eikä siihen odoteta vastausta 

vaan pikemminkin samanmielisyyden osoitusta. Retorinen kysymys on tarkoitettu kuultavaksi 

kuten kysymys, mutta tulkittavaksi kuten väite (Ilie 2017b: 79). Retorinen kysymys toimii siis 

väitteenä, johon puhuja sitoutuu. (VISK § 1705.)  

 Kysyminen on vetoava retorinen keino, ja retorisilla kysymyksillä rakennetaan ja vahvistetaan 

aineistoni keskustelijoiden yhteistä maailmankuvaa. Kysymys myös muodostaa vierusparin 

alkujäsenen ja kutsuu siten vahvistamaan jälkijäsentä eli vastausta. Retorisen kysymisen dialoginen 

tehtävä on siis rakentaa ja vahvistaa kirjoittajan ja lukijan välistä dynaamista suhdetta. 

Monet aineistoni kysymykset ovat sävyltään vahvasti syyttäviä ja yhteiskunnan tilaa 

päivitteleviä. Retoristen kysymysten teho perustuu Ison	  suomen	  kieliopin	  mukaan	  (VISK	  § 1680) 

tarjotun kysymyksen avaaman presupposition7 hylkäämiseen. Seuraavassa aineistoesimerkissä 

kysytään retorisesti, milloin EU olisi toiminut, ja samalla kysymys kieltää presupposition ’EU on 

joskus toiminut’. Kysymys vahvistaa näin keskusteluryhmän diskurssille ominaista maailmankuvaa, 

jossa erilaiset ja eri tasoilla toimivat päättävät tahot ovat syypäitä yhteiskunnan ongelmiin. 

 

(16) S.S. Milloin EU olisi toiminut? Osa porukasta ei noudata sääntöjä ja osa tottelee 

orjallisesti. Ainoa rangaistus on nuhteet. (Aineistosta Rajat kiinni) 

 

Yhteisen maailmankuvan vahvistaminen on funktiona myös esimerkin 17 retorisessa 

interrogatiivilauseessa, jonka voi tulkita kysyvän, kuinka moni suomalainen on saanut 

yhteiskunnalta saman verran avustusta kuin Suomeen saapuvat pakolaiset.  

 

(17) P.R. Moniko suomalainen joka menettänyt kaiken saa kaiken samanlailla kuin nämä 

pakolaiset? epäily on vahva eipä onnistu.ei saa olla mitään erikoistapauksia. (Aineistosta 

Pesukone)  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Presuppositiolla tarkoitetaan ilmauksen sisältämää taustaoletusta, joka vaikuttaa ilmauksen tulkintaan (Tieteen 
termipankki 4.5.2021). Mikä tahansa esisopimus ei kuitenkaan ole presuppositio kielellisessä mielessä, vaan 
presuppositio edellyttää jonkin asian todeksi muotonsa vuoksi. 
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Tieteen termipankin (2.5.2021) määritelmän mukaan retorisella kysymyksellä “tarkoitetaan 

kysymystä, joka sisältää implisiittisen vastauksen toimien affektisena väitteenä”. Esimerkin 17 

retorinen kysymys toimii juuri tällaisena väitteenä, johon tarkka vastaaminen on mahdotonta. 

Kysymyksessä rajataan tarkoituksellisesti vastausvaihtoehtojen määrää genetiivimuotoisella 

kvanttoripronominilla kaiken, jonka merkitys on Kielitoimiston sanakirjan mukaan ”kysymykseen 

tuleva kokonaan”. Moni suomalainen on saanut yhteiskunnalta erilaista fyysistä ja psyykkistä apua 

menetyksiä kohdatessaan, mutta on mahdotonta eksaktisti vastata kysymykseen, kuinka moni on 

saanut aivan tarkalleen ”kaiken”, kuten kysyjä perää.  

Aineistossa esiintyy myös syyttäviä kysymyksiä, joiden pääasiallinen funktio on tietyn 

asiantilan, henkilön tai toiminnan paheksuminen. Tällaiset kysymykset eroavat varsinaisista 

retorisista kysymyksistä siinä suhteessa, että niihin voitaisiin periaatteessa tarjota vastausta (VISK § 

1706). Esimerkissä 18 keskustelija nimeää ryhmän noita rottia, ja diskurssista voidaan päätellä 

ilmauksen viittaavan maahanmuuttajiin. Rotta-nimitys tuo esiin myös dehumanisaation eli 

epäinhimillistämisen topoksen, jossa ihmisryhmä esitetään alikehittyneenä ja saastaisena (Määttä, 

Suomalainen ja Tuomarla 2020: 207).  

 

(18) L.T. Eikö noita rottia saada mitenkään ruotiin?? Onneksi mun talossa ei niitä vielä ole 

häiriköimässä. Poliisille ja taloyhtiölle ja joka ikiseen paikkaan vaan yhteys!! (Aineistosta 

Saunassa) 

 

Esimerkissä 18 retorinen, affektinen kommentinalkuinen kysymys korostaa keskustelijan tietävää 

asennetta, ja samalla retorinen kysymys avaa dialogiin yhteisen paheksunnan äärelle kutsuvan 

position. Retorisen kysymyksen muoto osoittaa tietävyyttä: sen avulla keskustelija asettuu tietäväksi 

ja implikoi, että on olemassa hankaluuksia aiheuttava joukko, jonka toimintaan on puututtava. Ison 

suomen kieliopin mukaan eikö-lausuman kielteiselle käytölle on ominaista, että sen käyttäjä haluaa 

myötäilevän vahvistuksen kieltolauseensa kysymykseen. Eikö-lause implikoi samalla, että 

vastaavan myöntömuotoisen lauseen ilmaisema asiantila olisi ollut toivottava. (VISK § 1695.) 

Kommentissa lausuman affektista voimaa lisätään ylimääräisillä välimerkeillä.  

Aineistoni lukuisat retoriset kysymykset ovat kiinnostavia siksikin, että ne paradoksaalisesti 

palvelevat keskustelijoiden asettumista tietäväksi: kun kysymisen pääasiallinen funktio on saada 

tietoa erilaisista asiantiloista ja siis pyrkiä jäsentämään ja ymmärtämään ympäröivää maailmaa, on 

kysymysten rooli aineistossani usein juuri päinvastainen – niiden avulla osoitetaan tietävyyttä ja 
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avataan muille keskustelijoille positioita samastua ryhmän yhteiseen, yksiääniseen asenteeseen ja 

maailmankuvaan. Kääntä (2016: 52) huomauttaa retoristen kysymysten tarjoavan muille 

kielenkäyttötilanteen osallistujille mahdollisuutta reagointiin. Aineistoni retoriset kysymykset 

toimivat juuri tällaisessa tehtävässä ja avaavat keskusteluun paikkoja samanmieliselle 

suhtautumiselle. Tietäväksi asettumisen keinona niillä on siis usein samantapainen episteemisen 

kutsumisen tehtävä kuin -hAn-sävypartikkelilla. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan, millä tavoin episteemisen pääsyn säätely toimii 

tutkimassani aineistossa tietäväksi asettumisen resurssina. 

 

4.3 Episteemisen pääsyn sääteleminen tietäväksi asettumisen resurssina 

Tässä luvussa tutkin, miten episteemistä pääsyä säädellään ja millaiseksi tietäväksi asettumisen 

resurssiksi episteemisen pääsyn säätely hahmottuu aineistossani. Lähestyn tässä työssä episteemistä 

pääsyä painottamalla episteemisyyden evidentiaalista ulottuvuutta ja tutkin, millaisia lähteitä 

implikoidaan tai eksplikoidaan tietäväksi asettumisen taustalle ja millaisia tehtäviä erilaisilla 

lähteen ilmaisuilla tai ilmaisematta jättämisillä on. Lisäksi tutkin, miten ryhmän keskustelijat 

jakavat tietäväksi asettumisensa taustalla olevaa tietoa muille eli millainen positio suhteessa 

tietämiseen ja tiedon lähteisiin muille keskustelijoille konstruoidaan keskusteluun.  

Keskustelijat asettuvat tietäviksi tutkimassani aineistossa nojaamalla esimerkiksi omaan tai 

jonkun toisen henkilön kokemukseen tai havaintoon, toisen käden kirjalliseen tai suulliseen 

tietolähteeseen tai vetoamalla ryhmän ideologisiin esisopimuksiin tietäväksi asettumista 

oikeuttamassa. Tietäväksi asettumisen yhteydessä episteemistä pääsyä ja erityisesti sitä, kuinka 

suora pääsy keskustelijoilla on toistensa varmoiksi implikoimien tietojen taustalla oleviin lähteisiin, 

säädellään tutkimassani aineistossa useilla tavoilla. Keskeisiä tapoja ovat 	  

 

- henkilökohtaisiin tai yhteisiin kokemuksiin vetoaminen 

- tarkastelupisteen siirtäminen varsinaisesta lähteestä tai lähteen sisällöstä kohti yksilöiden 

subjektiivisia	  kokemuksia, havaintoja ja mielipiteitä 

- sisäryhmän ideologiaa ja arvomaailmaa uhkaavien ulkoryhmien konstruointi eksplisiittisen 

lähteen osoittamisen kautta sekä 

- tietolähteen implikointi sellaisten näkemysten taustalle, jotka perustuvat subjektiivisiin 

mielipiteisiin.  
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Episteemistä pääsyä säätelemällä konstruoidaan myös diskurssiyhteisön tietävää ääntä ja pyritään 

oikeuttamaan yhteisön tavoitteita ja päämääriä. Episteemisen pääsyn säätely osoittaa vahvaa 

sitoutumista ryhmän ideologiaan. 

Heritage ja Raymond (2005: 19–22) ovat eritelleet keskustelua tutkiessaan kolme erilaista 

tapaa, joilla kannanotto vierusparin8 ensimmäisessä vuorossa muotoillaan. He kutsuvat suoraa 

episteemistä pääsyä ilmaiseviksi kannanotoiksi tunnusmerkittömiä kannanottoja (it was fun). 

Pienempää episteemistä pääsyä ilmaiseviksi kannanotoiksi merkitään puolestaan evidentiaalein, 

jotka ilmaisevat välillistä pääsyä asiaan (this sounds so good). Suurempaa episteemistä pääsyä 

ilmaisevat kannanotot ovat esimerkiksi kielteisiä kysymyslauseita (isn’t she a cute little thing?). Eri 

tavat ovat riippuvaisia siitä, millaisen episteemisen oikeuden puhuja haluaa itselleen keskustelussa 

ottaa. Heritagen ja Raymondin jaottelussa keskitytään vierusparin ensimmäisen vuoron 

kannanottojen muotoiluihin, joten jaottelussa ei niinkään huomioida varsinaisia eksplisiittisiä, 

spesifisti nimettyjen lähteiden ilmaisuja, vaan liikutaan episteemisten asenteiden tasolla. Tässä 

työssä kiinnitän huomion episteemisen pääsyn evidentiaaliseen dimensioon ja erityisesti siihen, 

millä tavoin ja miksi keskustelijat tietäväksi asettuessaan säätelevät toistensa episteemistä pääsyä 

väitteiden, kokemusten tai havaintojen taustalla oleviin lähteisiin. Olen hahmotellut tietäväksi 

asettumisen resurssina esiintyville episteemisen pääsyn ilmaisuille kolme erilaista tehtävää ja 

nimennyt nämä tehtävät episteemisen pääsyn rajaamiseksi, episteemisen pääsyn laajentamiseksi ja 

episteemisen pääsyn sulkemiseksi. Seuraavaksi esittelen episteemisen pääsyn säätelyn kolme 

funktiota lyhyesti, ja sen jälkeen osoitan aineistoesimerkkien avulla, miten episteemisen pääsyn voi 

hahmottaa tietäväksi asettumisen keskeiseksi resurssiksi tutkimani ryhmän keskustelussa.  

Episteemisen pääsyn rajaaminen tietäväksi asettumisen resurssina ilmenee keskustelussa 

niin, että keskustelijalla on tietäväksi asettumisensa taustalla jonkinlainen tieto tai lähde, johon hän 

antaa muille keskustelijoille vain osittaisen episteemisen pääsyn.  Useimmiten tietäväksi 

asettumisen lähteenä ovat keskustelijan omat subjektiiviset kokemukset tai havainnot, jolloin 

episteeminen pääsy tiedon lähteelle rajautuu muilta keskustelijoilta ja perustuu osin episteemisen 

ensisijaisuuden hyväksymiseen, osin taas ryhmän ideologisiin esisopimuksiin. Keskustelija positioi 

itsensä näissä kommenteissa episteemisesti ensisijaisen asiantuntijan rooliin ensikäden 

kokemustensa ja havaintojensa kautta ja kutsuu muita keskustelijoita samanmielisen 

asennoitumisen äärelle. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Vieruspari on keskustelunanalyysin vakiintunut termi, jolla tarkoitetaan sellaista kahden vuoron kokonaisuutta, jossa 
kytkös vuorojen välillä on konventionaalistunut ja vahva. Tyypillinen esimerkki vierusparista on kysymyksen ja 
vastauksen muodostama pari. (Heritage 1984: 261; Raevaara 1997: 75.) 
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Episteemisen pääsyn laajentaminen tietäväksi asettumisen resurssina ilmenee puolestaan 

niin, että keskustelija eksplikoi lähteen joko osoittaakseen lähteen sisällön jollakin tapaa 

relevantiksi ryhmän agendan kannalta tai kritisoidakseen lähteen sisältöä tai lähteen edustaman 

tahon toimintaa. Episteemistä pääsyä voidaan myös laajentaa tietäväksi asettumisen resurssina 

implikoimalla jonkinlainen lähde tietämisen taustalle, vaikka lähdettä ei todellisuudessa olisi. 

Kaikissa kolmessa tapauksessa lähde tuodaan keskusteluun osana episteemisen pääsyn 

laajentamisen strategiaa: ryhmän tavoitteiden ja ideologian vahvistamisen kannalta on 

tarkoituksenmukaista nostaa tiettyjä lähteitä esiin ja perustella tietämistä niiden avulla. Toisaalta 

hyödyllistä voi olla myös nostaa jokin lähde esiin sen kritisoimiseksi tai uhkaavan ulkoryhmän 

konstruoimiseksi.  

Episteemisen pääsyn sulkeminen tietäväksi asettumisen resurssina ilmenee niin, että 

keskustelijat asettuvat tietäviksi ja esittävät subjektiivisia väitteitä ja mielipiteitä ilman 

eksplisiittistä lähteen ilmaisua tai perustelua näkemyksille. Pääsy lähteeseen suljetaan muilta 

keskustelijoilta kokonaan, ja episteeminen varmuus osoitetaan toteavalla indikatiivimuotoisella 

väitteellä. Tällaiset väitteet legitimoidaan ryhmän ideologisten esisopimusten kautta, jolloin 

väitteiden tueksi ei tarvita perusteluja tai tietolähteitä. 

Seuraavaksi tarkastelen episteemisen pääsyn säätelyä tietäväksi asettumisen resurssina 

tarkemmin omissa luvuissaan. 

 

5 Episteemisen pääsyn rajaaminen 
	  
Tässä luvussa tarkastelen episteemisen pääsyn rajaamista tietäväksi asettumisen resurssina. Aluksi 

tarkastelen, millaiseksi resurssiksi episteemisen pääsyn rajaaminen aineistossa hahmottuu. Sitten 

tutkin episteemisen pääsyn rajaamisen kielellisiä keinoja tarkemmin neljässä alaluvussa.  

Episteemisen pääsyn rajaaminen osoittautuu keskeiseksi tietäväksi asettumisen resurssiksi 

aineiston kommenteissa, joissa tuodaan jonkinlainen subjektiivinen kokemus tai havainto 

eksplisiittisesti esiin tietämisen taustalle. Muilla keskustelijoilla ei ole tällaisissa tapauksissa suoraa 

pääsyä tietolähteeseen, sillä tietäväksi asettuminen perustuu henkilökohtaisiin kokemuksiin. 

Keskustelija voi episteemistä pääsyä rajaamalla positioida itsensä episteemisesti ensisijaiseksi 

asiantuntijaksi ensikäden tietoon vetoamalla kokemuksiinsa ja havaintoihinsa. Kun omiin 

kokemuksiin ja havaintoihin perustuvat väitteet ja mielipiteet voidaan oikeuttaa yhteisön 

ideologisiin esisopimuksiin vetoamalla, kokemuspohjainen episteeminen varmuus vahvistuu ja 
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tulee oikeutetuksi. Näin keskusteleva diskurssiyhteisö vahvistaa kollektiivista tietävää ääntään ja 

kokemukseen perustuvan asiantuntijuuden voimaa.   

Toinen tapa rajata episteemistä pääsyä tietäväksi asettumisen yhteydessä on vedota toisen 

käden tietolähteeseen. Keskustelija säätelee samalla muiden keskustelijoiden episteemistä pääsyä 

lähteeseen antamalla vain tietyn, tietäväksi asettumisen oikeutusta tukevan määrän tietoa lähteestä 

tai lähteen sisällöistä. Näissä tapauksissa keskusteluun tuodaan erilaisiin toisen käden lähteisiin 

viittaamalla ja niitä referoimalla uusia ääniä, mutta varsinaista moniäänisyyttä ei pääse syntymään, 

sillä episteemisen evaluoinnin eli lähteiden kriittisen tarkastelun mahdollisuus on rajattu erittäin 

kapeaksi episteemistä pääsyä säätelemällä. Samalla myös keskustelun dialogista tilaa rajataan, kun 

paikkoja vaihtoehtoisille näkökulmille tai avoimuutta erilaisille tulkinnan mahdollisuuksille ei 

konstruoida (dialogisen tilan käsitteestä tarkemmin ks. Martin ja White 2005: 104–108). 

Episteemisen pääsyn ja dialogisen tilan rajaaminen palvelevat molemmat diskurssiyhteisön 

ideologista päämäärää, sillä ne siirtävät keskustelun tarkastelupisteen pois evidentiaalisesta 

ulottuvuudesta eli tiedon varsinaisista lähteistä ja nostavat fokukseen kokemuksellisuuden ja 

yksittäisten kokijoiden kokemuksen voiman. Tästä seuraa ryhmän episteeminen varmuuden 

vahvistuminen, kun tietäväksi voi asettua ja episteemistä ensisijaisuutta osoittaa ilman varsinaista 

todennettavaa evidenssiä. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seuraavaksi tarkastelen episteemisen pääsyn rajautumista tarkemmin esimerkkitapausten 

avulla. Olen jaotellut episteemisen pääsyn rajaamisen neljään kategoriaan sen perusteella, 

millaisilla keinoilla eri esimerkkitapauksissa rajataan pääsyä lähteisiin.  Tarkastelen ensin 

kommentteja, joissa tietäväksi asettumista perustellaan oman aktiivisen toimijuuden avulla 

hankitulla kokemuksella ja episteeminen pääsy rajautuu subjektiivisen kokemuksen kautta. Sitten 

tarkastelen esimerkkejä, joissa tietäväksi asettuvat keskustelijat rajaavat episteemistä pääsyä 

passiivisen kokijan roolista käsin: tällaisissa kommenteissa konstruoidun uhkaavan ulkoryhmän 

sortotoimien kohteena oleminen tai väärinkäytösten havainnoijaksi joutuminen tuodaan 

perustelemaan tietäväksi asettumista, ja episteeminen pääsy rajautuu voimakkaasti, sillä tietäminen 

perustuu subjektiiviseen kokemukseen. Sekä aktiiviset toimijat että passiiviset kokijat positioituvat 

kommenteissa asiantuntijan asemaan, sillä heidän hallussaan on ensikäden kokemusperäinen tieto, 

johon pääsyä he kontrolloivat. Kolmannessa ja neljännessä alaluvussa tutkin tapauksia, joissa 

tietäväksi asettumisen taustalle tuodaan referoinnin keinoin jokin ulkopuolinen kokijalähde tai 

kirjallinen lähde, johon pääsyä rajataan muilta keskustelijoilta. 
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5.1 Aktiiviset toimijat 

Tässä luvussa tarkastelen kommentteja, joissa keskustelijat tuovat ryhmän agendaa ja tavoitteita 

tukevaa aktiivista toimintaansa esille ja asettuvat samalla tietäviksi keskustelun topiikin tai jonkin 

muun asian suhteen. Tietäväksi asettuminen perustuu keskustelijan aktiivisen toimijuuden kautta 

hankittuun kokemukseen tai havaintoon, ja keskustelijat oikeuttavat tietäväksi asettumistaan omasta 

toiminnastaan seuranneiden kokemusten ja havaintojen sekä kokemuksellisen asiantuntijuuden 

kautta. Aktiivinen, ryhmän agendan mukainen toiminta osoittaa myös myös vahvaa ideologista 

sitoutumista. Esimerkissä 19 keskustelija T.P. väittää USA:n, Ranskan, Englannin ja muiden 

maiden rahoittavan jihadistijärjestö Isisin toimintaa.  

 

(19) T.P. Usa, Ranska, Englanti ja moni muu rahoittaa Isistä, tän olen saanut selville. Isisin 

porukkaa kuvatessa oli tyypeillä usa armeijan tatuointeja näkyvissä. Joka tapauksea nämä 

ovat saaneet tämän kaaoksen aikaiseksi ja ns. pakolaiset liikkeelle. Pommittaisvat nyt tuon 

kumivenetehtaan jotta ei pääse sieltä tulemaan. Kyse on Irakin sun muiden öljyvaroista. 

Pakolaiset eivät ole eläneet nälässä, tulevat toisesta kulttuurista ja täällä ovat kuin villi 

ihmisiä, eikä niitä tarvitse tänne Suomeen ja Eurooppaan ylipäätänsä ottaa. (Aineistosta 

Rajat kiinni) 

 

Keskustelija T.P. asettuu tietäväksi kommentin alussa indikatiivisella väitelauseella ja perustelee 

väitettä vetoamalla oman aktiivisen selvitystyönsä tulokseen perfektimuotoisella ilmaisulla (tän 

olen saanut selville). Vetoaminen omaan toimintaan aktivoi taustalle mielikuvan laajemmastakin 

selvitystyöstä, ja tämä tietokehys perustelee myös niitä kommentin lopussa esitettyjä väitteitä, 

joiden kohdalla ei viitata lähteeseen eli omaan selvitykseen. Myös perfektimuoto itsessään implikoi 

selvitystyön laajuutta: perfektiä käytetään ilmaisemaan päättynyttä tilannetta, jossa tulos korostuu, 

mutta toisaalta se ilmaisee myös jatkuvuutta, ja lisäksi toiminnan ajalliseen kestoon viitataan 

perfektin avulla epämääräisesti, minkä osaltaan voi tulkita korostavan selvityksen mittavuutta ja 

näin ollen luotettavuutta (VISK § 1534, 1536). Samalla selvitystyö korostaa keskustelijan 

asiantuntijaroolia sekä perustelee episteemistä ensisijaisuutta.  

Isisin toiminnan rahoittajien tuominen kommentin alkuun subjekti-NP:ksi nostaa subjektin 

korosteiseen asemaan sekä aktivoi suurvaltapolitiikkaan ja toisaalta myös salaliittoteorioihin 

liittyvän käsitteistyksen alueen. Lisäksi tällaisen väitteen esittäminen varmana tietona pelkkään 

subjektiiviseen havaintoon vetoamalla olettaa muilta keskustelijoilta vahvaa ryhmän ideologiaan ja 

yhteiseen maaperään liittyvää taustatietämystä ja esisopimusten hyväksymistä. Keskustelija osoittaa 

selvitystyöstään kertomalla sitoutumista ryhmän agendaan, jonka yksi keskeinen tavoite on rakentaa 
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kuvaa maahanmuuttajista uhkana yhteiskunnalle sekä esittää erilaisia poliittisia toimijoita tai 

päätöksiä ristiriitaisina suhteessa ryhmän arvomaailmaan. Keskustelija tuo itsensä eksplisiittisesti 

esiin kommentissa ensimmäisen persoonan ilmaisuin ja osoittaa henkilökohtaista episteemistä 

varmuutta, minkä voi tulkita asiantuntijan roolin ohella myös vastuun ottamiseksi väitteestä. 

Kognitiivisen kieliopin termein kommentissa on maksimaalisen objektiivinen käsitteistäjä, jonka 

näkökulmasta ja kokemusmaailmasta käsin asiantiloja tarkastellaan (Langacker 2008: 78).  

Keskustelija T.P. tuo kommentissa esiin myös pakolaisia ja heidän ominaisuuksiaan 

määritteleviä, omiin havaintoihinsa perustuvia indikatiivisia päätelmiä ja mielipiteitä osoittaen näin 

episteemistä varmuutta. Varsinaista tiedon lähdettä päätelmille ei esitetä, sillä vaikkakin 

tatuointeihin viittaaminen verbillä oli näkyvissä eksplikoi evidentiaalisuuden lähteen (kenen 

tahansa) näköhavainnoksi, jää tarkempi lähde mainitsematta. Episteeminen pääsy perustuu muiden 

keskustelijoiden näkökulmasta katsoen ryhmän ideologisiin esisopimuksiin, jotka oikeuttavat 

tietäväksi asettumisen. Ryhmän samanmielinen keskustelu perustuu juuri taustalla vaikuttavaan 

vahvaan ideologiseen esisopimukseen, yhteisesti hyväksyttyyn arvomaailmaan, joka antaa 

keskustelijoille mandaatin asettua tietäväksi pelkästään subjektiivisiin kokemuksiin ja havaintoihin 

nojautumalla.  

 

5.2 Passiiviset kokijat 

Tässä luvussa tarkastelen kommentteja, joissa keskustelija konstruoi itsensä passiivisen kokijan 

rooliin ja joissa episteemisen pääsyn rajaamisen tehtäväksi voidaan osoittaa tietäväksi asettumisen 

resurssina toimiminen samalla tavalla kuin edellisen luvun esimerkissä. Kun tietäväksi asettuminen 

perustuu subjektiiviseen kokemukseen tai havaintoon, on keskustelijan kannalta edullista rajata 

episteemistä pääsyä ja osoittaa näin, että kokemukseen perustuva tietäväksi asettuminen on 

oikeutettua. Aineistoni	  kommenteissa	  keskustelijat implikoivat olevansa omien kokemustensa 

osalta ikään kuin passiivisen vastaanottajan roolissa: kokemukset ja havainnot ovat tulleet heidän 

osakseen esimerkiksi työn kautta tai erilaisia tilanteita sivusta havainnoimalla. Passiiviset kokijat 

vetoavat tietäväksi asettuessaan rooliinsa sorrettuna kokijana tai väärinkäytösten havainnoijana, ja 

ryhmän tavoitteisiin ja esisopimukseen sitoutuminen näkyy pyrkimyksessä tuoda kokijuuden kautta 

esiin ryhmää uhkaavaa ulkoryhmän toimintaa. Passiivinen kokijuus toimii esimerkeissä aktiivisen 

toimijuuden tavoin perustelemassa ja oikeuttamassa tietäväksi asettumista. Samalla episteeminen 

varmuus, keskustelijoiden kokemusten ja havaintojen hyväksyminen oikeiksi ja tosiksi ilman 

varsinaista evidentiaalista todistusaineistoa, nojaa ryhmän ideologiseen esisopimukseen, joka 

legitimoi kokemuksiin ja havaintoihin perustuvan tietämisen.  
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Esimerkissä 20 keskustelija M.E. kommentoi ketjua, jossa aloittaja kuvailee 

maahanmuuttajien tuhoavan tämän taloyhtiön saunaa. Keskustelijat vahvistavat ketjussa toistensa 

epäilyksiä siitä, ettei mikään viranomaistaho auta taloyhtiön asukasta, joka kärsii maahanmuuttajien 

väitetyistä tihutöistä. 

 

(20) M.E. Ei ploiisi kirjaa noist yhtään mitään, ei mee tieto ees isännöitsijälle,on ollu 

kokemusta!! Vartiointiliikkeelle kun soittaa,ne kirjaa ylös ja ilmottaa isännöitsijälle,sun 

tapauksessa vaan kun on kyse kunniakansalaisista...tuskin auttaa vaikka soitat mihin? 

(Aineistosta Saunassa) 

 

Keskustelija M.E. väittää, ettei poliisi kirjaa saamiaan valituksia eikä ota yhteyttä 

isännöitsijään. Tätä väitettä keskustelija perustelee kokemuksella, jonka hän eksplikoi keskustelussa 

nollarakenteella (on ollu kokemusta). Tarkastelukulma ohjautuu toimijoihin (poliisiin ja 

isännöitsijään), jotka keskustelijan tarkastelukulma ohjaa näkemään kyvyttömiä ja haluttomia 

ratkaisemaan tilannetta, ja samalla keskustelija M.E. positioi itsensä passiivisen kokijan rooliin, 

joka ei asemastaan käsin pysty vaikuttamaan poliisin ja isännöitsijän toimintaan.  

Ensimmäisen virkkeen nollarakenne sekä toisessa virkkeessä nollapersoonarakenteella 

ilmaistu kuvaus (vartiointiliikkeelle kun 0 soittaa) pyrkivät implikoimaan toimintaa yleiseksi ja 

samastuttavaksi kokemukseksi, ja varsinaista aktiivisia toimia kuvataan vain vartiointiliikkeen 

tuottamana, ei keskustelijan itsensä (ne kirjaa ylös ja ilmottaa isännöitsijälle), mikä jälleen antaa 

keskustelijalle passiivisen kokemuksen vastaanottajan roolin ja implikoi, että tilanteessa on vain 

vähäiset mahdollisuudet toimia itse omien olojen parantamisen eteen: ainoa, mitä voi tehdä, on 

soitto vartiointiliikkeeseen. Kommentin taustalla on pyrkimys osoittaa suomalaisten viranomaisten 

olevan maahanmuuttajien puolella eli keskusteluryhmän ideologian mukaisesti väärässä leirissä. 

Myös keskustelijan M.E. ilmaus kunniakansalaiset viittaa maahanmuuttajiin koskemattomina 

edunsaajina, jotka ovat viranomaisten suojeluksessa. Kommentinloppuinen kysymysmerkillä 

varustettu lausuma (tuskin auttaa vaikka soitat mihin?) sekä puhuttelee samalla suoraan ketjun 

aloittajaa että toimii retorisena kysymyksenä ja implikoi vielä kertaalleen, että yksilön oma toiminta 

on vastaavissa tapauksissa turhaa, sillä viranomaisten tai muidenkaan tahojen apua ei ole juurikaan 

saatavilla.  

Ensimmäisen virkkeen nollapersoonarakenteen avulla keskustelija konstruoi itselleen 

episteemisesti ensisijaisen aseman kokemukseen viittaamalla, ja episteeminen varmuus rakennetaan 

indikatiivisten väitelauseiden kautta. Sitten hän siirtää tarkastelupisteen keskustelun avaajan 

tapaukseen, jota hän kommentoi rakentamastaan episteemisesti ensisijaisesta positiosta. 
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Kommenttiin konstruoituu subjektiivinen, implisiittisesti ilmaistu käsitteistäjä, jonka episteemisesti 

ensisijaisesta näkökulmasta tilanteen tarkastelu ohjautuu. Nollarakenteet toimivat tässä esimerkissä 

episteemisenä kutsuna rakentamassa kommenttiin samastumisen paikkoja ja tarjoamassa 

yksimielistä näkökulmaa viranomaisten toimintaan.  

Kommentin taustalla korostuu ryhmän keskustelujen keskeinen pyrkimys demonisoida sekä 

suomalaisten viranomaisten ja poliittisten tahojen toimintaa että maahanmuuttajia. Episteeminen 

pääsy rajautuu voimakkaasti, koska kommentissa ei eksplikoida varsinaista lähdettä vaan tietäväksi 

asettuminen perustuu keskustelijan omaan kokemukseen ja päättelyyn. Kommentissa fokusoidaan 

erilaisten tahojen toiminnan tuloksettomuuteen sekä aktivoidaan maahanmuuttodiskurssille 

tyypillinen kehys viranomaisten epäluotettavuudesta. Spesifisyyden osalta kommentissa liikutaan 

geneerisellä tasolla: poliisi, vartiointiliike ja isännöitsijä tuodaan tarkasteluun vain yleisellä tasolla, 

prototyyppisinä kategorioidensa edustajina. Ryhmän keskustelun diskurssissa tällaiset prototyypit 

saavat kuitenkin erilaisia luokkaominaisuuksia kuin muissa diskursseissa: viranomaiset ja muut 

vastaavat tahot pyritään konstruoimaan toimimattomaksi ja epäluotettavaksi ulkoryhmäksi.   

Seuraavassa luvussa tarkastelen tapauksia, joissa episteemistä pääsyä rajataan referoimalla 

kommentissa toisen käden tietolähdettä.  

 

5.3 Kirjallinen toisen käden tietolähde  

Tässä luvussa tarkastelen, millä tavoin episteeminen pääsy rajautuu toisen käden kirjallista 

tietolähdettä referoimalla. Käytän esimerkkinä aineiston kommenttia, jossa keskustelija eksplikoi 

kommenttiin kirjallisen toisen käden tietolähteen ja perustelee lähteen sisältöä referoimalla 

tietäväksi asettumistaan. Episteeminen pääsy rajataan kuitenkin kapeaksi niin, että tarkemmin 

spesifioimaton lähde eksplikoidaan vain osittain ja lähteen sisällöstä referoidaan vain sopivia osia.  

Esimerkissä 21 keskustelija J.M. osallistuu Kala-aineiston keskusteluun, jossa ruoditaan 

Suomeen tulleiden maahanmuuttajien kiittämättömyyttä erityisesti suomalaisen	  ruoan	  suhteen.	  

Keskustelija	  J.M. viittaa kommentissaan tarkemmin määrittelemättömään belgialaiseen 

uutisartikkeliin ja referoi artikkelissa mainittuja seikkoja osoittaakseen, että Suomeen tulleet 

pakolaiset ovat rasite yhteiskunnalle. Näin kommentin taustalle hahmottuu topos, jonka mukaan 

maahanmuuttajat ovat taloudellinen taakka.  

 

(21) J.M. Kongolaiset joita on kymmeniä keskenään nahistelevia heimoja ovat yksi Suomeen 

muuttava kiintiöpakolaisuuden... kiintiö. Yksi kongolaisnainen synnyttää 7 - 10 lasta. Usein 

jopa enemmän ainakin mitä on uskominen belgialaiseen uutis-artikkeliin siellä asuvista 
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kongolaisista. Tämä perhe on oiva esimerkki siitä että somalien, partalapsosten ja 

afgaanien lisäksi maamme täytetään kolmannen maailman roskalla joka ei kuuna päivänä 

kykene itse elättämään itseään edes vaatimattomimmalla oman palkkansa hankkimalla / 

keräävällä työllä koska henkiset voimavarat eivät sellaiseen enää nyky-Suomessa riitä. Silti 

maassamme on tahoja jotka esittelevät em. kongolaisia ym. jonain ihailtavuuden kohteena. 

(Aineistosta Kala) 

 

Keskustelija aloittaa kommentin aktivoimalla maahanmuuttokeskusteluun liittyviä merkitysalueita 

konstruoimalla rasistisen diskurssin tietokehyksiä avaavat substantiivilausekkeet keskenään 

nahistelevat heimot ja kiintiöpakolaisuuden kiintiö. Sitten keskustelija eksplikoi (mutta jättää 

tarkemmin nimeämättä) kommenttinsa lähteen, belgialaisen uutisartikkelin, ja ryhtyy tekemään 

mainitsemansa artikkelin sisältöä epäsuorasti referoimalla väitelausemuotoisia johtopäätöksiä 

Suomen tilanteesta. Seuraavaksi keskustelija asettuu tietäväksi indikatiivisin väitelausein ja siirtyy 

lähteen epäsuorasta referoinnista henkilökohtaisten näkemysten osoittamiseen: hän siirtää 

puhetilanteen deiktisen keskuksen ketjun avauspäivityksessä mainittuun kongolaisperheeseen 

NP:lla tämä perhe ja väittää perheen toimivan esimerkkinä Suomeen tulleista kongolaisista 

pakolaisista, jotka eivät hänen mukaansa pysty elättämään itseään Suomessa. Tämä-pronomini 

tuottaa puhetilanteeseen epäsymmetrian ilmaisemalla, että keskustelijoilla ei ole yhtäläistä pääsyä 

tarkoitteeseen vaan käsitteistäjä eli puhuja hahmottuu vuorovaikutustilanteen ensisijaiseksi 

käsitteistäjäksi (Etelämäki ym.2009: 176). Näin puhuja vahvistaa oman tietäväksi asettumisensa 

konstruoimalla itsensä episteemisesti ensisijaiseksi, ja tästä positiosta hän tarjoaa oman 

tarkastelupisteensä keskustelun näkökulmaksi. Erilaisten tarkastelupisteiden konstruointi 

keskusteluun voidaan näin ollen hahmottaa episteemisenä kutsuna: käsitteistäjä avaa keskusteluun 

positioita ja kutsuu puhetilanteen osallistujia tarkastelemaan tilannetta ja maailmaa yhteisestä 

samanmielisestä näkökulmasta.  

Keskustelija viittaa kongolaisiin pakolaisiin halventavasti metaforisella 

substantiivilausekkeella kolmannen maailman roska, ja tällaisella ilmauksella hän osoittaa 

voimakasta, ryhmän agendan mukaista väheksyvää asennetta pakolaisia kohtaan. Kommentin 

lopussa keskustelija asettuu indikatiivisen väitelauseen kautta tietäväksi ja viittaa tarkemmin 

spesifioimattomiin suomalaisiin tahoihin, jotka ihailevat kongolaisia. Virkkeenalkuinen konnektiivi 

silti ilmaisee edellä kommentissa mainittujen asiantilojen konsessiivista suhdetta (VISK § 1139, 

1142): keskustelijan esittämien seikkojen perusteella olisi hänen näkökulmastaan 

odotuksenmukaista, että kongolaisia ei arvostettaisi, mutta kuitenkin näin keskustelijan mukaan 

Suomessa tapahtuu. Silti-konnektiivi pyrkii implikoimaan asiantilojen yhteensopimattomuutta 
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kontekstissa, ja näin sen avulla fokusoidaan virkkeeseen konstruoituun pakolaisia auttavaan 

ulkoryhmään, jonka toiminta voidaan kyseenalaistaa.  

Keskustelija tuo myös itse kommentissa eksplisiittisesti esille lähteen mahdollisen 

epäluotettavuuden referoimalla artikkelin tietoa kongolaisnaisten lapsiluvusta ja kommentoimalla 

tätä tietoa ilmauksella ainakin mitä on uskominen belgialaiseen uutis-artikkeliin. Vaikka lähteen 

tiedot tulevat näin osoitetuksi joiltain osin mahdollisesti epäluotettaviksi, keskustelija kuitenkin 

käyttää lähdettä tukemaan omia väitteitään. Tulkintani mukaan keskustelijalle on edullista 

kyseenalaistaa itse eksplikoimansa lähteen väitettä kongolaisten naisten synnyttämien lapsien 

määrästä, sillä kyseenalaistus korostaa tarkastelunäkökulmaa: keskustelija implikoi lapsiluvun 

olevan epäuskottavan suuri, ja näin hän samalla aktivoi tulkintakehyksen, jossa kongolaiset 

pakolaiset näyttäytyvät rasitteena yhteiskunnalle suuresta lapsilukumäärästä johtuen. 

Episteeminen pääsy lähteeseen rajautuu esimerkissä kapeaksi, sillä tarkastelun kohteeksi 

eksplikoidaan lähde, belgialainen uutisartikkeli, mutta lähteeseen ei kuitenkaan anneta pääsyä 

esimerkiksi hyperlinkin kautta eikä lähdettä nimetä spesifisti. Näin ollen lähteen tarkastelu on 

mahdollista vain teoriassa, eikä lähteen olemassaoloa pystytä todentamaan. Episteemisen pääsyn 

rajaaminen toimii kommentissa tietäväksi asettumisen resurssina, sillä lähdettä esitellään ja 

referoidaan sopiva määrä ja tietystä näkökulmasta, jotta se tukee parhaalla tavalla keskustelijan 

väitteitä ja näkemyksiä. Episteemistä pääsyä rajaamalla voidaan referoinnin keinoja hyödyntämällä 

siis tuoda lähteestä joitakin osia tarkempaan tarkasteluun fokusoimalla niihin eksplisiittisesti 

kommentissa, ja toisaalta joitakin osia lähteestä voidaan tarpeen mukaan häivyttää. Kognitiivisen 

kieliopin käsittein kyse on näkökulmaisuudesta sekä käsitteistäjän ja ilmaistun asiantilan suhteesta: 

käsitteistäjä konstruoi asiantilalle tietyn tarkastelukulman, ja tästä tarkastelukulmasta ilmaus saa 

tiettyjä merkityksiä ja aktivoi tiettyjä tietokehyksiä. Episteemisen pääsyn säätelyä tarkastelupisteen 

näkökulmasta tutkimalla voidaan siis selvittää, millaisen tarkastelupisteen erilaiset lähteen 

ilmaukset tuottavat keskusteluun ja miten tätä tarkastelupistettä hyödynnetään erityisesti tietäväksi 

asettumisen perusteluja tuottavissa ilmauksissa. Keskeisen aseman saavat näin ollen myös 

referoinnin keinot sekä se, mitä ja miten lähdettä referoidaan, millaisia ääniä keskustelussa 

kaiutetaan ja millä tavalla tarkastelukulma ja kielenkäyttötilanteen käsitteistyssuhteet referoinnin 

kautta jäsentyvät.     

Seuraavaksi tutkin tapauksia, joissa episteemistä pääsyä rajataan tietäväksi asettumisen 

resurssina fokusoimalla toisen käden kokemusperäiseen tietoon. 
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5.4 Kokemusperäinen toisen käden tietolähde  

Tässä luvussa analysoin episteemisen pääsyn rajaamista toisen käden lähteen kokemusperäisen 

tiedon kautta. Käytän esimerkkinä aineistoni kommenttia, jossa keskustelija referoi tietäväksi 

asettuessaan ulkopuolisen kokemusta. Lähde tuodaan kommentissa eksplisiittisesti esille, mutta 

muille keskustelijoille ei anneta pääsyä siihen. Toisen käden tietoon vetoaminen tietäväksi 

asettumisen perusteluna rajaa episteemisen pääsyn kapeaksi, sillä vaikka lähde mainitaan 

eksplisiittisesti, muut keskustelijat eivät käytännössä pääse varmentamaan lähteen tietoja. Tässä 

suhteessa episteemisen pääsyn rajaaminen eroaa episteemisen pääsyn sulkemisesta: 

rajaamistapauksissa tietäväksi asettumisen taustalle eksplikoidaan jonkinlainen kokemuksiin tai 

havaintoihin pohjaava lähde, kun taas suljetun episteeminen pääsyn tapauksissa tietäväksi 

asettuminen perustuu kokonaan subjektiiviseen näkemykseen tai mielipiteeseen eikä eksplisiittistä 

lähdettä mainita lainkaan.  

Esimerkissä 22 keskustelija H.T. osallistuu Pesukone-aineiston keskusteluketjuun, jossa 

konstruoidaan veronmaksajien elätettävinä oleva pakolaisten ulkoryhmä ja paheksutaan heidän 

erilaisia hankintojaan. 

 

(22) H.T. Eikä noi mtn oo menettänyt...vittu...paremman elämän toivossa...rahaa, vaatteet, 

asunto kaikki tulee ku vähän jaksaa paskaa jauhaa...yksikin Kerto et tuli Suomeen ku hänen 

henkeensä uhattiin (mies) jätti vaimon ja lapset sinne...on siellä asunto...ostanut 

veljelleenkin asunnon...3autoo ja sillee...sit tulee tänne pakoon rikoksiaan ja 

loisimaan/ryöstämään meijän rahat....enkä mä tajuu mitä noitten mamuvirastolaisten 

päässä liikkuu...eiks ne tajuu miten paljon noi kusettaa… (Aineistosta Pesukone) 

 

Kommentissa korostetaan ulkoryhmän toimia, kuten taloudellisen hyödyn saamista valtiolta, 

loisimista ja ryöstämistä sekä maahanmuuttoviraston	  riittämätöntä	  tehokkuutta, ja tämä fokus 

aktivoi maahanmuuttovastaista diskurssia. Kommentissa listataan erilaisia materiaalisia hyötyjä, 

joita ulkoryhmä saa valtiolta, ja lisäksi keskustelija viittaa ryöstämisellä sisäryhmälle kuuluvien 

rahojen varastamiseen. Kommentti edustaa ryhmän keskustelulle tyypillistä syyttävää puhetta, jossa 

erilaiset uhkaavat ulkoryhmät esitetään turvallisuuteen ja talouteen liittyvänä yhteiskunnallisena 

riskinä. Konstruktio paremman elämän toivossa asettuu keskustelijan omaksi tulkinnaksi niistä 

syistä, joiden takia turvapaikanhakijat ovat lähteneet kotimaastaan ja tulleet Suomeen. Keskustelija 

myös esittää indikatiivisen, episteemisesti varman väitteen, jonka mukaan pakolaiset saavat 

yhteiskunnalta esimerkiksi rahaa, vaatteita ja asunnon valehtelemalla taustoistaan.  
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Kommentin alussa keskustelija H.T. konstruoi demonstratiivipronominin avulla ulkoryhmän 

noi, ja pronominin tarkoitteeksi voidaan kontekstin perusteella päätellä pakolaisiin ja 

turvapaikanhakijoihin. Demonstratiivipronomini noi avaa puhetilanteeseen yhtäläisen pääsyn 

tarkoitteeseen implikoimalla symmetristä taustaa. Se tarkoittaa, että keskustelijoilla on riittävä 

yhteinen ymmärrys viittauksen taustasta. Samalla topiikkiin avautuu yhteisen tarkastelukulman 

positio, josta käsin keskustelun osapuolet voidaan hahmottaa yhdessä tilanteen episteemisesti 

ensisijaisiksi käsitteistäjiksi. (Etelämäki ym. 2009: 176–177). Demonstratiivipronominin avulla 

konstruoidaan kommentinalkuinen tarkastelupiste ja samalla episteeminen kutsu, ja 

indikatiivimuotoinen väitelause implikoi episteemistä varmuutta, joka muiden keskustelijoiden 

oletetaan hyväksyvän ideologisen esisopimuksen perusteella. Kommentin näkökulma ja samalla 

koko tulkinta ohjautuvat siis yhteisestä maaperästä käsin intersubjektiivisesti.   

Pääsy lähteeseen rajataan viittaamalla lähteeseen vain ulkopuolisena toisen käden 

geneerisenä tietolähteenä ilmauksella yksikin kerto. Samalla keskustelija positioi itsensä 

kuulopuhetta referoimalla episteemisesti ensisijaiseksi, ja tässä myös keskustelun tarkastelupiste 

siirtyy voimakkaammin keskustelijan omaan subjektiiviseen kokemukseen ja asenteeseen. 

Keskustelija rajaa episteemistä pääsyä lähteen kokemuksiin referoimalla niitä ryhmän ideologiseen 

agendaan sopivalla tavalla. Se, kenen kokemuksesta on kyse, ei ole lähdetarinan hyödyntämisen 

eikä keskustelijan tavoitteiden kannalta relevanttia, vaan fokuksen keskiöön ohjataan itse tarina ja 

siitä tehtävät johtopäätökset sekä maailmankuva, jota keskustelija referoinnin keinoin tarjoaa 

muulle ryhmälle näkökulmaksi. Keskustelija hyödyntää eksplisiittisesti ilmaistua, ei-spesifiä 

lähdettä tukemaan omia subjektiivisia näkemyksiään. Lähteen tarinan referoiminen aktivoi 

maahanmuuttodiskurssiin liittyviä huijaamisen ja taloudellisen hyväksikäyttämisen kehyksiä sekä 

sisäryhmän uhritarinaa, ja näin keskustelijan subjektiiviset näkemykset ja episteeminen varmuus 

legitimoidaan toisen käden lähteen kokemusten kautta.  

Vielä voimakkaammin subjektiivinen näkökulma rajautuu kommentin lopussa, kun 

keskustelija eksplikoi itsensä kommenttiin yksikön 1. persoonan kautta kieltolauseessa enkä mä 

tajuu. Tällöin keskusteluun konstruoituu maksimaalisen objektiivinen, eksplisiittinen käsitteistäjä, 

jonka näkökulman kautta tarkastelu suodattuu. Tässä esimerkissä tulkitsen yksikön ensimmäisen 

persoonan eksplikoinnin liittyvän uuteen topiikkiin, maahanmuuttoviraston toimien kritisoimiseen, 

jonka keskustelija tuo kommentin loppuun. Keskustelija käyttää Pällin (2003: 76) kuvaamaa 

henkilökohtaiseksi tekemisen strategiaa, jonka avulla puhuja vähättelee sanomaansa (esimerkissä 

puhuja tuo esiin, ettei ymmärrä eksplikoimaansa asiantilaa), mutta samalla yksilöksi merkitseminen 

rakentaa yhteisöllistä tulkintaa ja korostaa yksilöä juuri tulkintojen tekijänä. Samalla implikoidaan, 

että vastaavaan tulkintaan voisi tai tulisi päätyä muidenkin, sillä kyseessä on ilmeinen tosiasia. 
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Lisäksi minän tuominen tekstiin on myös aina kielellinen valinta, joka tekee todeksi ja sitä kautta 

perustelee argumentaatiota korostaessaan yksilöä toimijana ja sosiaalisen maailman havainnoijana 

(Pälli mts. 66). Argumentaation tekeminen todeksi myös osaltaan perustelee ja tukee yhteisen, 

samanmielisen näkökulman tarjoamista muille.      

Seuraavaksi ryhdyn tarkastelemaan episteemisen pääsyn laajentamista tietäväksi 

asettumisen resurssina. 

 

6 Episteemisen pääsyn laajentaminen 
	  
Tässä luvussa tarkastelen episteemisen pääsyn laajentamista tietäväksi asettumisen resurssina. 

Aluksi esittelen, millaiseksi resurssiksi episteemisen pääsyn laajentaminen hahmottuu, ja sitten 

osoitan aineistoesimerkkien avulla, miten episteemisen pääsyn laajentaminen ilmenee tutkimani 

ryhmän keskustelussa.  

Episteemistä pääsyä laajennetaan aineistoni kommenteissa kolmella tavalla. Ensinnäkin 

episteemistä pääsyä voidaan laajentaa eksplikoimalla kommentissa spesifisti nimetty lähde. Osassa 

aineistoni tapauksista tietäväksi asettumista perustelevat lähteet nimetään ja niihin annetaan 

mahdollisimman suora pääsy kommenttiin liitetyn hyperlinkin kautta. Osassa kommenteista lähde 

nimetään, mutta suoraa hyperlinkkiä ei jaeta. Molemmissa tapauksissa keskusteluun eksplikoitavien 

lähteiden sisältö edustaa ryhmän arvomaailmaa, joten lähteitä voidaan käyttää oikeuttamaan 

ideologisia esisopimuksia.  

Toiseksi lähde eksplikoidaan keskusteluun osassa kommenteista myös siksi, että sen sisältöä 

voidaan kritisoida ja lähteessä mainittuja tahoja syyllistää. Samalla kommenttiin konstruoidaan 

lähteiden sisältöjä referoimalla erilaisia haitallisia, uhkaavia ulkoryhmiä ja korostetaan vastakohta-

asetelman avulla sisäryhmän yhtenäisyyttä ja yhteistä uhrikokemusta.  

Kolmas tapa laajentaa episteemistä pääsyä on implikoida tietämisen taustalle lähde, vaikka 

tietäväksi asettuminen perustuisi puhtaasti subjektiiviseen näkemykseen tai mielipiteeseen eikä 

taustalla todellisuudessa olisi spesifiä lähdettä. Myös näissä tapauksissa pyrkimys vedota lähteeseen 

vahvistaa ryhmän ideologisia esisopimuksia. Lähteen implikoiminen oikeuttaa keskustelijan 

episteemisen varmuuden ja tietäväksi asettumisen. 

Vaikka toimintamekanismi on erilainen, episteemisen pääsyn laajentaminen palvelee 

episteemisen yhteisön agendaa tietäväksi asettumisen resurssina samalla tavoin kuin episteemisen 

pääsyn rajaaminen: episteemistä pääsyä säätelemällä ryhmän arvomaailma ja yhteinen, 

yksimielinen maailmankuva vahvistuu. Kun lähteiksi tuodaan ryhmän ideologiaa tukevia 
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artikkeleita ja uutisia, voimistuu ryhmän sisällä entisestään käsitys siitä, että Suomen rajojen 

sulkemista vaativalle ryhmälle ja ryhmän konkreettisille toimille on tarvetta. Myös ryhmän 

episteeminen ääni saa voimaa lähteiden eksplikoinnin kautta, ja tietävää kollektiivista ääntä 

vahvistetaan korostamalla keskusteluun konstruoitujen ulkoryhmien tietämättömyyttä ja väärässä 

olemista. Erilaiset tahot hahmottuvat siis lähteitä eksplikoimalla uhkaksi ja sortajiksi, ja tällaisen 

toiminnan uhriksi rakentuu keskustelussa ryhmän jäsenten muodostama tietävä sisäryhmä, jonka 

positiiviset ominaisuudet korostuvat vertautuessaan ulkoryhmän negatiivisiin ominaisuuksiin. 

Samalla keskusteluun aktivoidaan yhä uudestaan konventionaalisia kulttuurisen ja yhteiskunnallisen 

tiedon kehyksiä, joiden kautta yhteisön agenda ja ideologia oikeutetaan. Keskusteluun rakennetaan 

näkyville tarve episteemiselle yhteisölle tietävänä äänitorvena ja yhteiskunnallisten ongelmien 

ratkaisijana    

Seuraavaksi tarkastelen aineistoesimerkkien avulla, miten episteemisen pääsyn 

laajentaminen ilmenee tutkimassani aineistossa ja millaisia tehtäviä sillä on tietäväksi asettumisen 

resurssina. 

 

6.1 Eksplikoitu spesifi tietolähde 

Tässä luvussa tutkin kommentteja, joissa episteemisen pääsyn laajentaminen tuodaan tietäväksi 

asettumisen resurssiksi eksplikoimalla kommenttiin spesifisti nimetty lähde. Olen jakanut aineiston 

esimerkit kahteen ryhmään sen mukaan, onko kommentissa eksplikoitu suora hyperlinkki 

lähteeseen vai ei. Molemmissa tapauksissa lähteen eksplikoinnin avulla päästään perustelemaan 

tietäväksi asettumista referoimalla osia lähteen sisällöstä ja kritisoimalla lähteessä mainittuja tahoja, 

toimintatapoja ja arvoja.  

 

Eksplikoitu spesifi lähde ja hyperlinkki lähteeseen 

Tarkastelen seuraavaksi vertailevalla otteella kahta kommenttia, joissa tietäväksi asettumisen 

resurssiksi eksplikoidaan spesifi lähde. Kommenteissa lähteisiin annetaan suora pääsy hyperlinkin 

kautta, ja molemmissa esimerkeissä spesifistä lähteestä myös referoidaan keskusteluun sisältöjä 

tietäväksi asettuvien väitteiden tueksi. Sekä lähteen eksplikoinnilla, nimeämisellä ja linkityksellä 

että lähteen sisällön referoinnilla on keskeinen merkitys tietäväksi asettumisen perustelemisessa. 

Aloitan tarkastelemalla Kala-aineiston keskusteluketjun avauspäivitystä. 

 

(23) J.M. Kuinka hyvää on suomalainen kala? Minusta se on erinomaista ja monipuolista 

mutta joillain meistä on korkeammat kulinaristiset vaatimukset. Ainakaan härmäläinen 
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peruskala ei kelpaa Suomessa asuvalle kongolaiselle perheelle... he hankkivat vain 

AFRIKKALAISTA kalaa pöytäänsä. Afrikkalainen kala tarjoillaan nautittavaksi muiden 

ERIKOISHERKKUJEN ( = kalliiden ) kera. Tässä "uussuomalainen lottovoittaja- perhe" 

jostain päin laajaa Kongoa. Leikkikäämme hetki "suvakkia" eli imaiskaamme leikisti annos 

liimaa ja tutustukaamme kongolaisperheen pakastimen uljaaseen sisältöön. Mehän sen 

olemme yhdessä kustantaneetkin... samoin kun sen pakastimenkin. (Aineistosta Kala) 

Linkki Kymen Sanomien artikkeliin Komitshan perhe hakee erikoiset ruokatarpeet 

Helsingistä kerran kuussa 

 

Kala-keskusteluketjun avauspäivityksessä J.M. referoi päivitykseen linkittämäänsä Kymen 

Sanomien artikkelia, jossa kerrotaan kongolaisen Komitshan perheen ruokahankinnoista. 

Keskustelija aloittaa kommentin tuottamalla topiikkiin liittyvän retorisen kysymyksen, johon hän 

itse vastaa, ja samalla aktivoituvat maistuvaan kotimaiseen ruokaan sekä maahanmuuttajien 

kiittämättömyyteen liittyvät käsitteistysalat. Keskustelija kehystää toisen virkkeen ilmauksella 

minusta, jonka voi tulkita ennakoivan siirtymää alun retorisen kysymyksen implisiittisestä 

evaluoinnista eksplisiittiseen evaluointiin. Minusta siis alustaa kannanottoa, ja ilmaus ennakoi 

kommentissa myös keskustelijan erimielisyyttä referoidun artikkelin sisällön suhteen, sillä 

keskustelija tuo seuraavissa virkkeissä esille kriittisen suhtautumisensa artikkelissa mainitun 

perheen valintoihin. (Rauniomaa 2007: 237.)  

Kommentinalkuisen retorisen kysymyksen voi tässä esimerkissä tulkita episteemisenä 

kutsuna yhteisen, samanmielisen asennoitumisen äärelle. Minusta konstruoi kommenttiin 

maksimaalisen objektiivisen käsitteistäjän, jonka näkökulmasta topiikkia ryhdytään tarkastelemaan. 

Puhuja esittää oman tulkintansa ja arvionsa suomalaisen kalan erinomaisuudesta ja implikoi 

samalla, että vastaava tulkinta kyseisestä tosiasiasta olisi kenen tahansa tehtävissä. Näin puhuja 

konstruoi keskusteluun position samanmielisille tulkinnoille. 

Lähde, johon keskustelijan näkemys ja mielipiteet perustuvat, tuodaan kommentissa 

eksplisiittisesti esille, jolloin lähteessä mainittuja asiantiloja ja tahoja voidaan kritisoida ja näin 

tuottaa kollektiivista tyytymätöntä ääntä ja toisaalta oikeuttaa omaa ja ryhmän näkemystä ja 

arvomaailmaa. Kommentissa konstruoidaan ulkoryhmät uussuomalainen lottovoittaja-perhe ja 

suvakit, ja ryhmiin viittaamalla aktivoidaan kahdenlaisia kehyksiä: maahanmuuttajat yhteiskunnan 

(taloudellisena) rasitteena ja maahanmuuton kannattajat haitallisina toimijoina. Sisäryhmää 

kehotetaan kommentissa erilaisiin tekoihin persoonapäätteisillä monikon 1. persoonan 

imperatiivimuotoisilla ilmauksilla leikkikäämme, imaiskaamme ja tutustukaamme. Ison suomen 

kieliopin mukaan tällainen arkaistinen muoto esiintyy lähinnä juhlavassa tai uskonnollisessa 
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tyylissä tai tieteellisessä argumentoinnissa (VISK § 1656). Tässä kontekstissa ilmausten sarkastinen 

sävy tuottaa lausumaan opettajamaisen auktoriteetin implikaation. Tietäväksi asettuminen ja 

episteeminen ensisijaisuus oikeuttavat keskustelijalle auktoriteetin muun ryhmän deonttiseen 

ohjeistukseen.  

Kommenttiin konstruoituu maksimaalisen objektiivinen, eksplisiittisesti esille pantu 

käsitteistäjä, joka kommentoi affektiivisesti ja asenteellisesti lähteen sisältöä ja esittää omia 

näkemyksiään ja toimintaohjeitaan. Subjektiivisuus ja keskustelijan asenne ovat voimakkaasti läsnä 

kommentissa,	  ja	  toisaalta	  kommentissa korostetaan me-viittauksilla sisäryhmän yhtenäisyyttä ja 

yleistetään keskustelijan mielipiteet ja asenteet koko ryhmän yhteisiksi. Episteemisen pääsyn 

laajentaminen avaa keskustelijalle paikan kommentoida lähteen sisältöä omasta tietävästä 

näkökulmastaan. Samalla hän kutsuu muita keskustelijoita omien näkemystensä äärelle. 

Esimerkissä 24 keskustelija R.M. avaa uuden keskusteluketjun päivityksellä, jossa hän 

referoi Ylen uutista kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista. Keskustelija jakaa Ylen uutisen 

päivityksessä hyperlinkin avulla. Uutisen sisältö tukee ryhmän ideologiaa, joten lähteen 

eksplikoiminen, nimeäminen, referoiminen ja linkittäminen muulle ryhmälle on perusteltua. 

Keskustelija siteeraa lähdettä monin paikoin sanantarkasti, mutta samalla hän myös muokkaa ja 

yhdistelee uutisen tietoja kommentissa uudella tavalla, jolloin sisältö osin vääristyy. 

 

(24) R.M. Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista 30–40 prosenttia katoaa ja 

jää maahan laittomasti. Ilmiöön liittyy riskejä, sillä he syrjäytyvät helposti, ja voivat 

ajautua tekemään rikoksia elääkseen, todetaan Poliisihallituksesta. Se, että henkilö saa 

kielteisen turvapaikkapäätöksen, ei tarkoita sitä, että hänet otettaisiin säilöön odottamaan 

jatkotoimenpiteitä. 

Suomessa jää vuosittain kiinni useita tuhansia laittomasti maassa oleskelevia. Heistä kaikki 

eivät ole kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita, vaan luvussa on mukana myös 

esimerkiksi henkilöitä, joiden oleskelulupa on vanhentunut tai jotka ovat 

maahantulokiellossa. Läheskään kaikkia laittomasti maassa olevia ei tavoiteta.	  	  

(Aineistosta Turvapaikkapäätös, ketjun aloituspäivitys) 

Linkki Ylen uutiseen Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista 30–40 prosenttia 

katoaa 

 

Turvapaikkapäätös-keskusteluketjun tavoitteena on tuoda esiin erilaisia riskejä, joita Ylen uutisen 

mukaan liittyy kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneisiin henkilöihin, jotka jäävät laittomasti 

Suomeen. Keskustelija R.M. referoi uutisen sisältöä omaan agendaansa ja diskurssiryhmän 
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ideologiaan sopivalla tavalla. Lähteeseen hän viittaa johtolauseella todetaan Poliisihallituksesta. 

Johtolauseessa kirjoittajalle avautuu positio esittää oma tulkintansa ja arvionsa referoimastaan 

tekstistä (Routarinne 2005: 85). Tutkimassani kommentissa keskustelija kuitenkin käyttää 

alkuperäisen uutisen näennäisesti neutraalia todetaan-verbiä, joka korostaa tosiasiapuheen 

implikaatiota. Samalla voidaan todeta, että keskustelija yhdistelee uutisen eri osioista lainattuja 

faktoja kommenttinsa kahdessa ensimmäisessä virkkeessä niin, että alkuperäisen uutisen sisältö 

vääristyy.  

Sisällöstä irrotettujen faktojen sekoittaminen keskenään näkyy kommentissa myös 

esimerkiksi keskustelijan tuottamassa ilmauksessa, jossa R.M. väitää Suomessa jäävän vuosittain 

kiinni useita tuhansia laittomasti maassa olevia. Tässä lähteen sisältöä muunnellaan sekoittamalla 

keskenään kaksi lähteessä mainittua tietoa: uutisessa mainittu tarkka vuosittainen laittomasti maassa 

oleskelevien henkilöiden määrä (3000) sekä Maahanmuuttoviraston kehitysjohtajan kommentista 

irrotettu, maahan ilman papereita jäävien potentiaalinen määrä tuhansia ihmisiä. R.M. siis yhdistää 

kaksi eri yhteyksissä lähteessä mainittua tietoa henkilömäärään summittaisuutta implikoivalla 

kvanttori-ilmauksella useita tuhansia. Hän pyrkii näin korostamaan tilanteen vakavuutta 

fokusoimalla nimenomaan määrän suuruuteen. Samalla summittainen, epämääräinen kvanttori-

ilmaus aktivoi maahanmuuttoa vastustavan ryhmän keskustelulle tyypillisen kehyksen 

saamattomista päättäjistä ja virkamiehistä implikoimalla, että Suomessa on suuri määrä laittomasti 

maassa oleskelevia turvapaikanhakijoita eikä tilanteesta olla huolissaan.  

Kommentissa siis poimitaan uutisen sisällöstä tarkasteluun tiettyjä, sopivia tietoja sekä 

yhdistellään suoria lainauksia uutisen eri kohdista. Toisaalta sellaisia uutisen tarjoamia tietoja ei 

tarkastella, jotka eivät hyödytä keskustelijan tietäväksi asettumista. Uutisessa esimerkiksi 

mainitaan, että kielteisen turvapaikkahakemuksen saaneilla on suuri riski joutua erilaisten 

rikollisryhmien hyväksikäyttämäksi. Lisäksi uutisen alkuperäisessä keskiössä olevaa tietoa, jonka 

mukaan Suomen viranomaiskoneisto palauttaa kielteisen päätöksen saaneita tehokkaammin kuin 

muiden EU-maiden viranomaiset, ei tuoda lainkaan esiin päivityksessä. Keskustelija R.M. päättää 

päivityksensä uutismaista tyyliä jäljittelevällä väitelauseella, jollaista ei löydy lainkaan lähteenä 

olevasta uutisesta. Viimeinen virke on siis keskustelijan omaa käsialaa, mikä ei suoraan käy 

kommentista ilmi.  

Kommentissa on uutismainen, objektiivinen sävy, joka läpäisee koko päivityksen. Martinin 

ja Whiten sitoutumisen systeemissä (2005) neutraaliksi lähdemaininnaksi kutsutaan ilmausta, jossa 

asia merkitään jonkun muun sanomaksi ottamatta kantaa sisältöön. Neutraalin lähdemaininnan 

tehtävänä on siirtää vastuu sanotusta lähteelle ja sanotun arvioinnista vastaanottajalle. Tutkimassani 

kommentissa on neutraalin lähdemaininnan elementtejä, mutta lähteen sisällön manipulointi 
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osoittaa keskustelijan tavoitteeksi tuottaa ryhmän agendaa tukevaa referoitua materiaalia yhteisölle 

jaettavaksi.  

Keskustelijan asenne ja subjektiiviset näkemykset eivät tule eksplisiittisesti esille 

kommentissa, mikä on tutkimassani aineistossa poikkeuksellista. Tässä esimerkissä kiihkoton, 

neutraali asiatyyli liittyy uutismaisen objektiivisuuden ja sitä kautta luotettavuuden tavoitteluun. 

Tulkitsen keskustelijan asettuvan päivityksessä tietäväksi uutislähteen sisällöistä muokattujen 

indikatiivisten preesensmuotoisten väitteiden kautta. Kommenttiin konstruoituu kognitiivisen 

kieliopin käsittein maksimaalisen subjektiivinen käsitteistäjä, joka pysyttelee kieliopillisen 

persoonailmauksen osalta täysin implisiittisenä avauspäivityksensä ulkopuolella (Langacker 1991: 

316; Helasvuo 2008: 202; Laitinen 2006: 218). Koko näkökulma lähteeseen ja lähteen sisältöön 

rakentuu kuitenkin käsitteistäjän kautta, joka valikoi ja järjestelee sisällön haluamallaan tavalla. 

Kommentin referointikeino siis jäljittelee suoraa lainausta, mutta toteuttaa sen osin epäsuoran 

kerronnan keinoin. 

Tämän alaluvun molemmissa esimerkeissä laajennetaan episteemistä pääsyä tietäväksi 

asettumisen resurssina: ensimmäisessä esimerkissä episteemistä pääsyä laajennetaan maksimaalisen 

objektiivisen käsitteistäjän avulla, toisessa puolestaan maksimaalisen subjektiivinen käsitteistäjä 

tukee episteemisen pääsyn laajentamista ja tietäväksi asettumista. Esimerkkien analyysi osoittaa, 

että kommenttiin konstruoituu sitä subjektiivisempi käsitteistäjä, mitä paremmin lähteen sisältö 

itsessään tukee keskustelijan näkökulmaa ja viestiä. Eksplisiittinen, maksimaalisen objektiivinen 

käsitteistäjä taas konstruoidaan kommentissa, jossa referoidun lähteen näkökulmaa täytyy 

voimakkaammin suodattaa ryhmän agendaan sopivaksi. 

 

Eksplikoitu spesifi lähde, ei hyperlinkkiä 

Tarkastelen seuraavaksi aineiston tapauksia, joissa episteemistä pääsyä laajennetaan eksplikoimalla 

kommenttiin spesifi lähde, jota ei kuitenkaan suoraan pääse tarkastelemaan kommentista käsin. 

Lähteiden eksplikointi toimii osin samanlaisessa funktiossa kuin edellisen luvun esimerkeissä: 

keskusteluun konstruoidaan erilaisia ulkoryhmiä, joita syyllistetään diskurssiryhmää kohtaan 

tehdyistä vääryyksistä, ja tällä tavoin korostetaan oman yhteisön voimaa ja tarvetta yhteisölliselle 

turvalle.  

Seuraavassa esimerkissä kommentin eksplisiittiseen, spesifiin lähteeseen ei anneta pääsyä. 

Tässä tapauksessa kyse on osittain teknisestä seikasta: kun lähde on kommentissa spesifisti nimetty, 

muiden keskustelijoiden on mahdollista etsiä lähdettä esimerkiksi hakukoneella ja päästä näin 

tarkastelemaan sen sisältöä. Episteemisen pääsyn laajentamisen osalta lähteen linkittämisen tai 

linkittämättä jättämisen voikin nähdä merkityksellisenä tekona suhteessa keskustelijan ja ryhmän 
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vuorovaikutuksellisiin tavoitteisiin ja ideologiseen agendaan: lähteen linkin jakaminen muille 

keskustelijoille laajentaa episteemistä pääsyä vielä tehokkaammin kuin pelkkä lähteen spesifi 

eksplikointi. Kun keskustelija jakaa linkin eksplikoimaansa lähteeseen, on aineistoni perusteella 

todennäköistä, että lähteen sisällössä on useita erillisiä kohtia ja aineksia, jotka keskustelija haluaa 

kommentissaan tuoda lähempään tarkasteluun ja hyödyntää tietäväksi asettumisensa resurssina. 

Esimerkissä 25 keskustelija T.G. osallistuu aineiston En enää äänestä keskusteluketjuun tuomalla 

esiin johtopäätöksensä MOT-ohjelmassa esitetyistä, vaaleissa annettujen äänteen laskuun liittyvistä 

seikoista.  

 

(25) T.G. MOT toi julki kuinka jokaisella pistokokein tutkitulla paikkakunnalla äänten 

määrä poikkesi ilmoitetusta ja aina oli kyse vaa'ankieli määristä "toivottujen" puolueiden 

eduksi. Vaalilakia oli siis rikottu jokaisessa valitussa tapauksessa ja se meni 

olankohautuksella inhimillisestä virheestä. (Aineistosta En enää äänestä) 

 

Keskustelija T.G. referoi ensin kommentin lähteeksi eksplikoimaansa MOT-ohjelmaa, jossa on 

tutkittu vaalien ääntenlaskentaa. Sitten keskustelija tekee ohjelman sisällön perusteella tietäväksi 

asettuvan johtopäätöksen ja ilmaisee sen passiivilauseessa 

vaalilakia oli siis rikottu. Passiivi fokusoi tekijään tai tekijöihin, jotka jäävät tarkemmin 

identifioimatta (VISK § 1315). Lauseen teemapaikalle asettuu partitiiviobjektina toimiva 

substantiivilauseke vaalilakia, mikä aktivoi yhdessä predikaatin kanssa vakavaan rikolliseen 

toimintaan viittaavan merkityskehyksen. Partikkeli siis tuottaa edellisen virkkeen sisältöä selittävän 

tarkennuksen ja implikoi yhdessä indikatiivimuotoisen verbin kanssa keskustelijan omaa 

episteemisesti varmaa päättelyä tapahtumista. Liittotempuksilla jokin tieto voidaan merkitä joko 

toisen käden lähteestä	  saaduksi	  tai	  päätellyksi, ja pluskvamperfekti osoittaa, että kertoja selostaa 

muualta kuultua eikä ole itse ollut tapahtumien silminnäkijänä. (VISK § 1496.) Kommentin 

viimeisen virkkeen jälkimmäisessä lauseessa keskustelija vielä kertoo tilanteen tuloksen 

viittaamalla anaforisella pronominilla vaalilain rikkomiseen. Konstruktiolla meni olankohautuksella 

inhimillisestä virheestä keskustelija implikoi, että vaalien ääntenlaskennasta vastuussa olevat tahot 

eivät ole ottaneet tilannetta tosissaan. Verbikonstruktio saa kontekstissa tulkinnan tärkeän asian 

sivuuttamisesta ja ohittamisesta.  

Strategiana kommentissa on episteemisen pääsyn laajentamisen lähteen sisällön 

eksplikoinnin avulla. Keskustelijalla on episteemisesti ensisijainen pääsy referoimaansa tietoon, ja 

eksplisiittisen lähdeviittauksen avulla keskustelija voi kritisoida lähteen sisältöjä ja näin tuottaa 

kollektiivista tyytymätöntä ääntä ja toisaalta oikeuttaa sekä oma tietäväksi asettuminen että ryhmän 
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ideologiset esisopimukset. Kommentin näkökulma on subjektiivisen, implisiittisen käsitteistäjän, 

jota ei kieliopillisesti ilmipanna kommenttiin, mutta jonka näkökulmasta tilannetta tarkastellaan. 

Puhuja ei siis tuo itseään näyttämölle ja tarkastelun kohteeksi, vaan tarjoaa muille samastumisen 

paikkaa välittämäänsä tietoon. Tästä syystä kommentin korosteiseksi elementiksi teemapaikalle 

sijoittuu spesifi lähde, ja lähteen sisällön eksplikointi epäsuoran referoinnin keinoin tukee 

subjektiivisen	  käsitteistäjän	  konstruoimaa yhteistä, avointa tarkastelukulmaa. Keskustelijan on 

myös kannattavaa vedota tunnettuun MOT-ajankohtaisohjelmaan, jonka mainitseminen aktivoi 

tutkittuun journalistiseen tietoon liittyviä kehyksiä. Tällaiseen kehykseen tukeutumalla keskustelija 

voi asettua tietäväksi ja tuoda esiin pettymystään siihen, että vaalilain rikkominen sivuutettiin. 

Verbikonstruktio toi julki hahmottuu kommentissa merkitykseltään vastaavaksi kuin paljastaa-

verbi, mutta on sitä neutraalimpi ilmaus, ja tällä valinnalla on myös kytkös raportoivan uutiskielen 

synnyttämään objektiivisen ja neutraalin tiedonilmaisun konnotaatioon. Spesifiyden aste ei 

kommentissa ole kovinkaan tarkka, minkä tulkitsen johtuvan siitä, että MOT-ohjelman sisällön 

referointi lyhyesti ja pääpiirteittäin on riittävä perustelu tietäväksi asettumiselle. Jakamalla ryhmän 

agendaa tukevaa tietoa sopivassa määrin keskustelija laajentaa episteemistä pääsyä ja toteuttaa 

ryhmän toimintaideaa. Samalla tämä esimerkki osoittaa edellisen (24) tavoin, että kommenttiin 

konstruoituu subjektiivinen käsitteistäjä usein silloin, kun lähteen sisältö itsessään tukee 

keskustelijan näkökulmaa.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seuraavaksi tarkastelen kahta aineiston kommenttia, joissa eksplikoidaan ei-spesifi lähde, 

johon ei anneta lainkaan pääsyä.   

 

6.2 Eksplikoitu ei-spesifi lähde, ei pääsyä 
Tässä alaluvussa tarkastelen kahta tapausta, joissa lähteen sisältö tuodaan esille, mutta lähde 

jätetään spesifioimatta, eikä siihen jaeta linkkiä tai muuta pääsyä. Tällöin lähteen sisältö korostuu 

tietäväksi asettumista perustelemassa.  

Esimerkissä 26 keskustelija E.S. osallistuu Pihatöihin-aineiston keskusteluun, jossa 

pohditaan maahanmuuttajien hyödyntämistä yksityisten ihmisten pihatöissä. Keskustelussa 

maahanmuuttajat konstruoidaan maahanmuuttokeskustelun diskurssille tyypillisesti ulkoryhmäksi, 

joka on haluton työntekoon ja kiinnostunut elämään tukien varassa.  

 

(26) E.S. Eihän ne ole tänne duuniin tullut. Lukasin vasta jostain sellaista, että somaleille 

esimerkiksi tänne tultuaan valtio takaa heti kolmeksi vuodeksi vuokranmaksun. Voi heti sen 

kolme vuotta kotoutua rauhallisesti ja taksilla käydä lidlessä ostamassa tarvittavat tarpeet 
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kelan piikkiin. Fillarit ja merkkilenkkarit haetaan sitten porukalla jne.. (Aineistosta 

Pihatöihin) 

 

Kommentin tarkkuusaste on lähteen eksplikoinnin osalta epämääräinen. Kommentissa viitataan 

kirjalliseen lähteeseen tarkoitettaan tarkemmin identifioimattomalla pronominilla jostain, ja 

ylimalkaiseen tai nopeaan tekemiseen viittaava persoonamuotoinen verbi lukasin implikoi yhdessä 

jostakin-pronominin kanssa, ettei lähde itsessään ole relevantti vaan sen sisältö. Lähteen sisältö 

referoidaan kommentissa epäsuorasti viittaamalla tiettyyn tukea saavaan ryhmään (somalit) sekä 

tukijaan (valtio) ja tuen määrään (kolmen vuoden vuokranmaksu). Lähteen sisältöä epäsuoran 

lainauksen keinoin referoimalla keskustelija pyrkii perustelemaan tietäväksi asettuvat väitteensä, ja 

samalla tarkastelupiste ohjautuu tietäväksi asettumisen kannalta keskeiseen ainekseen eli lähteen 

sisältöön eikä esimerkiksi lähteen relevanssiin tai luotettavuuteen topiikkiin nähden. Kirjallisen 

lähteen sisällön referointi myös perustelee ja selittää kommentinalkuista tietävää toteamusta, jossa 

kieltosanaan liitetty -hAn-partikkeli implikoi episteemistä varmuutta ja itsestään selvyyttä väitteen 

sisällöstä eli siitä, ettei maahanmuuttajiin viittaava ne-ulkoryhmä ole tullut Suomen töitä tekemään. 

Tässä esimerkissä -hAn toimii episteemisenä kutsuna, keskustelijan konstruoimana positiona, jonka 

avulla hän avaa muille keskustelijoille paikan yhteisen, samanmielisen tiedon ja asennoitumisen 

äärelle muistuttamalla partikkelin avulla, että kommentinalkuinen asiantila on tiedetty ja tunnettu 

itsestäänselvyys.  

Kommentin alussa aktivoidaan maahanmuuttokeskustelulle tyypilliseen topiikkiin, 

työntekoon ja tuilla elämiseen, liittyviä tietokehyksiä, mikä tukee kommentin kahta viimeistä 

virkettä, joissa keskustelija tekee subjektiivisia, episteemisesti varmoja arvottavia johtopäätöksiä 

maahanmuuttajien kaupassakäynnistä ja ostoksista. Kirjalliseen lähteeseen viittaamisen voi tulkita 

implikoivan, että lähteestä referoitu tieto on aitoa ja objektiivista faktatietoa – keskustelija siis 

hyödyntää tässä lukemiseen viittaavan ilmauksen aktivoimaa relevantin ja merkityksellisen 

taustatiedon kehystä. Samalla keskustelija konstruoi kokonaisuuden, jossa hänen subjektiiviset 

näkemyksensä ovat samalla tavalla relevanttia tietoa kuin kirjallisesta lähteestä referoitu sisältö.  

Kommentintoisessa virkkeessä käsitteistäjä on eksplisiittisesti koodattuna verbin 

persoonapäätteeseen, ja yksikön 1. persoonan konstruoimassa näkökulmassa tarkastelupiste asettuu 

hänen omaan kokemusmaailmaansa. Keskustelija siis asettuu episteemisesti ensisijaiseen rooliin 

kuvaamalla pääsyään lähteeseen ja referoimalla lähteen sisältöä. Hän jakaa lähteensä tietoa muulle 

ryhmälle ja asettuu samalla tietäväksi ja episteemisesti ensisijaiseksi, ja tästä positiosta hän voi 

tarjota muille episteemisen kutsun avulla yhteisen tiedon näkökulmaa. Sitten tarkastelupiste siirtyy 

nolla- ja passiivirakenteiden kautta koko ryhmän yhteiseksi näkökulmaksi, ja avoimet viittaukset 
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ohjaavat yhteisen tarkastelun fokuksen kohdistumista maahanmuuttajien toimintaan. Käsitteistäjä 

hakeutuu näyttämöltä sivuun ottamalla subjektiivisen, implisiittisen paikan, josta käsin hän 

episteemisesti ensisijaisesta asemastaan tuo näytille rakentamiansa tietäviä kuvauksia ulkoryhmien 

toiminnasta. Samalla hän tekee subjektiivisia, tietäviä johtopäätöksiä siitä, millaisiin hankintoihin 

maahanmuuttajat käyttävät valtiolta saamaansa tukea. Keskustelija tuo tarkastelun keskiöön 

yhteiskunnalta saatujen rahojen tuhlaamiseen kelan piikkiin -konstruktion ja taksilla ajamisen sekä 

merkkilenkkareiden ja polkupyörien ostamisen ilmausten kautta. Kuvaamalla maahanmuuttajien 

rahankäyttöä keskustelija tuo oman negatiivisen asenteensa esiin. Taustalla on 

maahanmuuttodiskurssille tyypillinen topos, jossa maahanmuuttajat esitetään taloudellisena 

taakkana.  

Myös Hedelmöityshoito-keskusteluketjun esimerkissä (27) eksplikoidaan tarkemmin 

spesifioimaton kirjallinen lähde, jonka sisällön avulla keskustelija perustelee subjektiivisia 

näkemyksiään ja tietäväksi asettumistaan. Tässä kommentissa tarkastelun fokukseen sijoittuu 

kommentin alussa ei-spesifisti nimetty tietolähde, jonka sisältöä keskustelija epäsuorasti referoi. 

Hedelmöityshoito-keskusteluketjussa keskustellaan MV-lehden artikkelista, jossa kerrotaan 

hedelmöityshoitoihin hakeutuvasta muslimiperheestä.  

 

(27) K.H. Lehdessähä ennustettii et noi syöpäläiset nousee suurimmaksi uskontokunnaks 

vuoteen 2070 mennes tällä vauhdilla. Vitun kuvottava ajatus et maailma menee siihe 

suuntaan. Nyt kun nää valtaa Eurooppaa pikavauhtii ni niitä on koht jokanurkas. 

(Aineistosta Hedelmöityshoito) 

 

Keskustelija K.H. aloittaa kommenttinsa johtolauseella, jossa hän viittaa tarkemmin 

spesifioimattomaan lähteeseen passiivi-ilmauksella lehdessähä ennustettii. Kommentinalkuinen -‐

hAn-partikkeli tuo kommenttiin täydentävän lisätiedon implikaation, jolla keskustelija viittaa 

keskustelun aloituspäivityksen sisältöön. Samalla keskustelija merkitsee partikkelin avulla 

kommentinalkuisen tiedon paikkansapitäväksi ja asettuu episteemisen pääsyn positioon. (Niemi 

2013: 211.) Myös topiikin tuominen kommentin alkuun implikoi episteemistä pääsyä topiikkiin 

asian tuntemisen kautta (Heritage 2002: 200). Episteemisen pääsyn laajentaminen -hAn-partikkelin 

avulla tukee näin tietäväksi asettumista, ja samalla -hAn konstruoi kommenttiin episteemisen kutsun 

position yhteisen tiedon äärelle.   

Keskustelija konstruoi kommentinalkuista johtolausetta seuraavassa epäsuorassa 

lainauksessa muslimeihin viittaavan ulkoryhmän noi syöpäläiset ja välittää ryhmälle tietoa, jonka 

mukaan ulkoryhmä on seuraavien vuosikymmenten kuluessa nousemassa suurimmaksi 
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uskontokunnaksi. Kommentin toisen virkkeen evaluoivassa että-yhdyslauseessa keskustelija tarjoaa 

samastuttavaksi asenteellista näkökulmaa edellä referoimaansa sisältöön substantiivilausekkeella 

vitun kuvottava ajatus. Viimeisessä virkkeessä kommenttiin eksplikoidaan tietäväksi asettuminen 

maahanmuuttajien leviämisen suhteen konsekutiivisessa ilmauksessa (VISK § 1128) ja viitataan 

Eurooppaa asuttaviin maahanmuuttajiin verbillä valtaa, mikä korostaa ja tarkentaa negatiivista 

asennetta yhdessä demonstratiivipronominien nää ja niitä sekä paikanilmaus joka nurkas kanssa: 

yhdessä ne assosioituvat hallitsemattomaan, eläinkunnalle ominaiseen leviämiseen tai sikiämiseen. 

Samalla aktivoituu rasistiselle diskurssille ominainen dehumanisaatio eli epäinhimillistäminen, 

jossa hyödynnetään eläinmetaforaa maahanmuuttajille tyypillisenä pidetyn käytöksen kuvailussa. 

Taustalla on olemisen ketjun metafora, jossa ihminen on hierarkiassa eläimiä ylempänä. Näin 

maahanmuuttajien kuvailu eläinten kaltaisina siirtää maahanmuuttajat alemmas hierarkiassa. 

(Lakoff & Turner 1989: 160–213; Lahti 2019: 102.)  

Kommenttiin konstruoituu subjektiivinen käsitteistäjä, joka jää implisiittiseksi, mutta jonka 

tarkastelupisteestä lähteen tietoja kommentoidaan ja jonka asenteen kautta kommentin sisältö 

suodattuu. Lähteen spesifioimatta jättäminen fokusoi lähteen sisältöihin keskustelijan tietäväksi 

asettumisen kannalta relevanttina elementtinä edellisen esimerkin (26) tavoin. Kommentin 

dialoginen tila rajautuu kapeaksi ja samanmielisyyttä hakevaksi, sillä kommenttiin konstruoitu 

tarkastelupiste tarjoaa ryhmän ideologisen esisopimuksen mukaisen yksimielisen näkökulman.  

Molemmissa tässä luvussa käsitellyissä esimerkeissä tuodaan referoinnin keinoin 

kommenttiin ääniä, joiden tehtävä on vahvistaa keskustelijan näkökulmaa moniäänisen dialogin 

rakentamisen sijaan. Martin ja White (2005: 111–113, 115) toteavatkin, että erityisesti 

argumentoivissa teksteissä ulkopuoliselta lähteeltä haetaan vain tukea omalle 

näkemykselle, eikä lähteen anneta välittää tekstiin merkittäviä väitteitä. Myös episteemisen 

kutsumisen avulla molemmissa kommenteissa konstruoidaan positioita, joista käsin maailmaa 

katsotaan yhdestä ja samasta näkökulmasta.   

 Seuraavassa luvussa siirryn tarkastelemaan aineiston tapauksia, joissa episteemisen 

pääsyn sulkemista käytetään tietäväksi asettumisen resurssina.  
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7 Suljettu episteeminen pääsy 
 

 Tässä luvussa tutkin aineistoni esimerkkejä, joissa episteemisen pääsyn sulkeminen lähteeseen 

muilta keskustelijoilta voidaan tulkita tietäväksi asettumisen resurssiksi. Aluksi selostan, mitä 

tarkoitan suljetun episteemisen pääsyn strategialla, ja sitten havainnoin suljettua episteemistä 

pääsyä tietäväksi asettumisen resurssina aineistossa.  

Kun tietäväksi asettuva keskustelija sulkee kommentissa episteemisen pääsyn lähteeseen 

muilta keskustelijoilta, on kyse keskustelijan subjektiivisen näkemyksen tai mielipiteen 

vahvistamisesta ja oikeuttamisesta ryhmän ideologisen esisopimuksen kautta. Mielipiteen tai 

näkemyksen perusteluksi ei esitetä lainkaan eksplisiittistä lähdettä, kokemuksia tai havaintoja, vaan 

tietäminen perustuu henkilökohtaiseen näkemykseen jostakin asiantilasta. Samalla lähdeviittausten 

puuttuminen aktivoi keskusteluryhmän diskurssissa yhteisen, tutun ja varman tiedon kehyksen. 

Suljetun episteemisen pääsyn strategiassa konstruoidaan usein jokin uhkaava ulkoryhmä ja samalla 

korostetaan oman sisäryhmän sortokokemusta tai vähintäänkin vihjataan siihen. Varsinaisiin 

konkreettisiin kokemuksiin tai havaintoihin ei kuitenkaan viitata eikä sellaisia tuoda kommenteissa 

esiin. Yhteiseen kokijuuteen ja ulkoryhmän sorron kohteena olemiseen viittaaminen on 

aineistossani yleistä, sillä se tukee ryhmän agendaa ja tavoitteita korostamalla sisä- ja ulkoryhmän 

vastakkainasettelua.  

Seuraavaksi tarkastelen tarkemmin aineistoni tapauksia, joissa tietäväksi asettuva 

keskustelija sulkee muilta episteemisen pääsyn lähteeseen. Esimerkissä 28 keskustelija A.L. 

kommentoi keskusteluketjua, jossa pohditaan turvapaikkapäätöksiä ja sitä, mitä Suomessa tapahtuu 

kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille.  

 

(28) A.L. vapaamuurarit ja eliitti piilottaa kun nämä on niiden työntekijöitä 

kantasuomalaisia vastaan.. kunhan rähinä alkaa.. ei niitä haluta maasta pois..  (Aineistosta 

Turvapaikkapäätös) 

 

Keskustelija A.L. asettuu kommentin alussa tietäväksi indikatiivisella preesensmuotoisella 

väitelauseella. Hän viittaa väitteellään keskusteluketjun aloituksessa referoituun artikkeliin, jonka 

mukaan Suomessa jää vuosittain kiinni 3000 laittomasti maassa olevaa henkilöä. 

Kommentinalkuinen subjekti-NP vapaamuurarit ja eliitti saa korosteisen aseman ja aktivoi samalla 

valtaa väärinkäyttäviin tahoihin viittaavan käsitteistysalueen. Samalla substantiivilausekkeen avulla 

myös konstruoidaan kommentin topiikiksi ulkoryhmä, jonka ulkoryhmä-ominaisuus aktivoituu 

maahanmuuttokeskustelun diskurssissa: jossain toisessa diskurssissa vapaamuurarit ja eliitti 
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voisivat yhtä hyvin nimetä sisäryhmän. Tässä ilmauksessa voidaan havaita semanttisen prosodian 

vaikutus: kun tiettyihin sanoihin tai ilmauksiin liitetään toistuvasti joko negatiivisia tai positiivisia 

kollokaatioita, alkavat sanat ja ilmaukset varastoida itseensä tiettyjä konnotaatioita, jotka ilmentävät 

kielenkäyttäjien asenteita (Sinclair 1966, 1998; Jantunen 2004: 25). Ulkoryhmän negatiivisten	  

ominaisuuksien	  ja	  toiminnan	  korostamisella on myös sisäryhmän tietäväksi asettumista tukeva 

tehtävä: ulkoryhmään liitetään mahdollisimman paljon erilaisia negatiivisia ominaisuuksia, jolloin 

tietävä sisäryhmä näyttäytyy positiivisessa valossa. Samalla se voidaan positioida episteemisesti 

varmaksi ja kompetentiksi asettumaan tietäväksi. Myös kokemuksellisuuden voiman korostaminen 

voidaan havaita ulkoryhmäksi rakentamisen yhteydessä tehokkaaksi strategiaksi, sillä tietävä 

sisäryhmä voi perustella episteemisesti varmoja väitteitään myös vetoamalla yhteisiin, ulkoryhmien 

tuottamiin negatiivisiin kokemuksiin. 

Piilottaa-verbillä keskustelija viittaa laittomasti maassa oleskelevien turvapaikanhakijoiden 

systemaattiseen säilömiseen niin, ettei virkavalta pääse turvapaikanhakijoihin käsiksi. Keskustelija 

myös eksplikoi syyn piilottamiselle: nämä on niiden työntekijöitä kantasuomalaisia vastaan. 

Kommentissa siis konstruoidaan kaksi uhkaavaa ulkoryhmää: vapaamuurarit ja eliitti sekä 

piiloteltavat työntekijät. Lisäksi konstruoidaan ryhmä kantasuomalaiset, jossa vanha kielitieteen 

termi on saanut maahanmuuttokeskustelun diskurssissa uuden yleistyneen merkityksen 

maahanmuuttaja-sanan vastakohtana (Hurtta 2007). Nimityksellä rakennetaan ja korostetaan eroa 

suomalaisten ja maahanmuuttajien välille. Keskustelija fokusoi erontekoihin skenarioimalla vielä 

kommentin lopussa rasistiselle diskurssille ominaisen taistelufantasian viittaamalla rähinän 

alkamiseen, ja tietäväksi asettumista osoittava passiivi-ilmaus ei niitä haluta maasta pois osoittaa 

varmuutta siitä, että kommentin alussa konstruoitu valtaapitävien ulkoryhmä tahtoo pitää laittomat 

työntekijänsä Suomessa, jotta heidän avullaan voidaan taistella sorrettua kantasuomalaisten ryhmää 

vastaan. Tällä tavalla kommentoija esittää suoran pääsyn ulkoryhmän intentioihin. 

Indikatiivisen väitelauseen kautta kommenttiin konstruoituu maksimaalisen subjektiivinen, 

täysin implisiittisenä pysyvä käsitteistäjä, joka tarkastelee kuvaamaansa asiantilaa sen sisäpuolelta. 

Maksimaalisen subjektiivinen käsitteistäjä suuntaa tarkastelupisteen ilmaukseen konstruoituvaan 

episteemiseen varmuuteen, jolloin väite näyttäytyy tosiasiana tai faktana maailmasta eikä yksilön 

kenties kumottavissa olevana subjektiivisena näkemyksenä. Samalla episteeminen pääsy lähteisiin 

on kommentissa suljettu eikä tietäväksi asettumiselle esitetä lainkaan lähteitä, ja näin tietäväksi 

asettuminen legitimoidaan ideologisiin esisopimuksiin nojautumalla. Episteemisen pääsyn 

sulkemisen funktio on siis toimia tietäväksi asettumisen resurssina. Keskustelun tavoitteiden ja 

ryhmän agenda kannalta on hyödyllistä korostaa ideologisten esisopimusten voimaa ja 

legitimiteettiä tietäväksi asettumisen taustalla, sillä samalla vahvistuu käsitys siitä, että 
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henkilökohtaiset näkemykset, mielipiteet ja tulkinnat riittävät ikään kuin itsessään perustelemaan 

väitteitä ja tietämistä.  

Myös seuraavissa esimerkeissä 29 ja 30 episteeminen pääsy on suljettu, sillä väitteiden 

taustalle ei esitetä minkäänlaisia lähdeviittauksia tai perusteluja. Keskustelijoiden tietäväksi 

asettuminen oikeutetaan esimerkeissä ryhmän ideologisten esisopimusten kautta.  

  

(29) R.K. Maahanotosta päättää seteliselkärankaiset nilviäiset joille raha on tärkein ja 

suomen kansasta ei välitetä, se kelpaa vain maksajaksi päättäjiemme hämäräbisneksille, 

(Aineistosta Terroristit) 

 

(29) J.H. Suvakit, poliitikot, valtamedia ja virkamiehet ovat luoneet ja aiheuttaneet tämän 

vastakkainasettelun ja vihapuheet Suomessa. (Aineistosta Rajat kiinni) 

 

Kommentteihin konstruoituu erilaisia haitallisia ulkoryhmiä, kuten seteliselkärankaiset nilviäiset, 

päättäjät, suvakit, valtamedia, virkamiehet ja eliitti, joita kommenteissa syytetään 

yhteiskunnallisista ongelmista. Ulkoryhmien toimien uhriksi rakentuu Suomen kansa -sisäryhmä, ja 

Pällin (2003: 142) mukaan kansalaisuuden diskurssi onkin yksi keino perustella jotakin mieltä 

olemista. Molemmissa kommenteissa on maksimaalisen subjektiivinen, implisiittiseksi jäävä 

käsitteistäjä, jonka näkökulma pyrkii edustamaan koko ryhmän näkökulmaa. Käsitteistäjän 

eksplikoimatta jättäminen fokusoi ulkoryhmiin ja niiden toimintaan. Indikatiivin preesensissä 

olevien väitelauseiden kautta kommentteihin konstruoituu episteeminen varmuus, joka 

implikoidaan koko ryhmän yhteiseksi asenteeksi. Samalla ulkoryhmien vastuulle ulotetaan 

sellainenkin toiminta (vastakkainasettelu ja vihapuheet), joka on tyypillistä sisäryhmälle itselleen, 

ainakin ulkoryhmän näkökulmasta. 

Edellisissä esimerkeissä fokus on ulkoryhmäksi konstruoitujen tahojen haitallisissa toimissa. 

Kommenteissa konstruoidaan ulkoryhmän ahneutta, moraalittomuutta ja häikäilemättömyyttä 

aktivoivia kehyksiä. Varma tieto on esimerkeissä eksplisiittisesti läsnä indikatiivisissa 

väitelauseissa, mutta tietojen lähde ei. Esimerkit edustavat ryhmän keskustelulle tyypillistä tapaa 

puhua ikään kuin koko ryhmän yhdellä suulla, ja episteemisen pääsyn sulkeminen on tässä 

strategiassa keskeinen elementti, jonka avulla tietäväksi asettumista voidaan legitimoida ryhmän 

vahvan ideologisen esisopimuksen kautta.  

Ulkoryhmien tekemiset tai tekemättä jättämiset nousevat tällaisissa kommenteissa 

korosteisiksi elementeiksi, ja niitä eksplikoidaan spesifimmin ja laajemmin kuin sisäryhmän 

kärsimyksiä. Ulkoryhmän negatiiviset teot onkin Van Dijkin (2000a: 92) mukaan tapana kuvata 
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yksityiskohtaisemmin kuin sisäryhmän. Sisäryhmän negatiiviset ja ulkoryhmän positiiviset 

toiminnot taas kuvaillaan abstraktimmalla ja yleisellä tasolla. Taustalla on ajatus siitä, että 

yksityiskohtainen kuvaus toiminnoista jää mieleen paremmin, joten spesifillä kuvauksella on 

laajempi vaikutus vastaanottajaan.  

Seuraavassa luvussa tarkastelen kokoavasti tutkielmani analyysin tuloksia ja esitän niistä 

havaintoja ja johtopäätöksiä sekä pohdin erilaisia jatkotutkimuksen aiheita. 

 

8 Pohdinta 
 

Tässä luvussa vedän yhteen tutkielmani analyysin tuloksia sekä pohdin, millaisia jatkotutkimuksen 

paikkoja tutkielman tulokset avaavat. Olen tarkastellut tässä tutkielmassa tietäväksi asettumista sekä 

episteemisen pääsyn säätelyä tietäväksi asettumisen resurssina kirjoitetussa keskustelussa. Esitin 

työn johdannossa kaksi tutkimuskysymystä, joiden avulla rajasin tutkimuksen näkökulman ja 

tutkittavat ilmiöt: 

	  

1)   Tutkin, millä tavoin tietäväksi asettuminen ilmenee ja millaisia tehtäviä sillä on 

kirjoitetussa keskustelussa,   

sekä 

2)   tarkastelen episteemistä pääsyä ja sen keinoja sekä tehtäviä tietäväksi asettumisen 

resurssina. 

	  

Seuraavassa luvussa vedän yhteen tutkimukseni tuloksia ja tarkastelen niistä nousevia 

johtopäätöksiä ja havaintoja. Lopuksi tarkastelen vielä tutkimuksen tulosten merkitystä sekä esiin 

nousseita jatkotutkimuksen aiheita. 

 

8.1 Episteemisen pääsyn sääteleminen tietäväksi asettumisen monipuolisena resurssina 

Tässä luvussa teen yhteenvedon tutkielman analyysissa havaituista tietäväksi asettumisen tehtävistä 

ja keinoista sekä episteemisen pääsyn säätelyn keinoista ja funktioista tietäväksi asettumisen 

resurssina. Havaitsin, että keskustelijat asettuvat tutkimassani aineistossa tietäväksi monin tavoin 

sekä eksplisiittisesti että implisiittisesti. Erityisen taajaan käytetyiksi tietäväksi asettumisen 

kielellisiksi keinoiksi osoittautuivat indikatiiviset väitelauseet, retoriset kysymykset sekä -hAn-

sävypartikkelin käyttö. Tietäväksi asettuminen toteutuu keskustelussa myös keskustelijoiden 

yhdessä konstruoimana intersubjektiivisena toimintana. Asiantiloja havainnoidaan ja jäsennetään 



 

 66 

yhteisestä näkökulmasta, ja yksi tapa ilmaista tätä näkökulmaa keskustelussa on toistuva 

episteemisen varmuuden implikointi. Tietäväksi asettumisen keskeiseksi funktioksi hahmottuu 

tutkielman analyysin perusteella diskurssiryhmän maailmankuvan vahvistaminen ja oikeuttaminen 

sekä samanmielisyyden osoittaminen ja sitoutumisen ilmaiseminen. Tietäväksi asettuminen myös 

rakentaa ja vahvistaa ryhmän kollektiivista, episteemistä ääntä. 

           Episteemisen pääsyn säätely osoittautui tämän tutkielman aineiston perusteella 

monipuoliseksi tietäväksi asettumisen resurssiksi, ja sille hahmottui kolme keskeistä strategiaa 

keskustelijan tietäväksi asettumisen resurssina. Nimesin strategiat episteemisen pääsyn 

rajaamiseksi, episteemisen pääsyn laajentamiseksi sekä episteemisen pääsyn sulkemiseksi. Lisäksi 

luokittelin tarkemmin eri strategioiden keinoja, joita keskustelijat hyödynsivät tietäväksi 

asettuessaan. Esittelen seuraavaksi lyhyesti ja kokoavasti episteemisen pääsyn strategiat sekä 

keskustelijoiden hyödyntämät eri strategioiden keinot tietäväksi asettumisen resurssina.  

 

Episteemisen pääsyn rajaaminen. Tässä strategiassa keskustelija käyttää tietäväksi asettumisen 

keinona lähteen osittaista eksplikointia keskusteluun. Tietäväksi asettumisen taustalla on usein jokin 

subjektiivinen kokemus tai havainto, jolloin episteeminen pääsy lähteeseen rajautuu muilta 

keskustelijoilta ja tietäväksi asettuminen oikeutetaan ryhmän ideologisen esisopimuksen kautta. 

Keskustelija positioi itsensä näissä kommenteissa episteemisesti ensisijaisen asiantuntijan rooliin 

ensikäden kokemustensa ja havaintojensa kautta. Jaottelin episteemisen pääsyn rajaamisen neljään 

kategoriaan sen perusteella, miten keskustelijat rajasivat pääsyä lähteisiin. Episteemistä pääsyä 

rajattiin perustelemalla tietäväksi asettumista aktiivisen toimijuuden tai passiivisen kokijuuden 

kautta. Lisäksi tietäväksi asettumisen taustalle tuotiin referoinnin keinoin jokin ulkopuolinen 

kokijalähde tai kirjallinen lähde, johon pääsyä rajattiin muilta keskustelijoilta. 

 

Episteemisen pääsyn laajentaminen. Havaintojeni mukaan episteemistä pääsyä laajennetaan 

aineistoni kommenteissa kolmella tavalla. Ensinnäkin episteemistä pääsyä voidaan laajentaa 

eksplikoimalla kommentissa spesifisti nimetty lähde, ja osassa kommenteista lähde jaettiin 

kommentissa hyperlinkin kautta, osassa ei. Toiseksi lähde eksplikoidaan keskusteluun osassa 

kommenteista siksi, että sen sisältöä voidaan kritisoida ja lähteessä mainittuja tahoja syyllistää. 

Kolmas tapa laajentaa episteemistä pääsyä on implikoida tietämisen taustalle lähde, vaikka 

tietäväksi asettuminen perustuisi puhtaasti subjektiiviseen näkemykseen tai mielipiteeseen eikä 

taustalla olisi spesifiä lähdettä.  
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Episteemisen pääsyn sulkeminen. Aineiston analyysissa havaitsin, että kun keskustelija sulkee 

muilta keskustelijoilta episteemisen pääsyn lähteeseen, hän ei tuo keskusteluun lainkaan lähdettä 

subjektiivisten väitteidensä ja näkemystensä taustalle. Väitteet ja mielipiteet legitimoidaan näin 

ollen ryhmän ideologisen esisopimuksen kautta, jolloin väitteiden tueksi ei tarvitse eksplikoida 

perusteluja tai tietolähteitä. Samalla lähdeviittausten puuttuminen aktivoi keskusteluryhmän 

diskurssissa yhteisen, tutun ja varman tiedon kehyksen. Suljetun episteemisen pääsyn strategiassa 

konstruoidaan usein jokin uhkaava ulkoryhmä ja samalla korostetaan oman sisäryhmän 

sortokokemusta tai vähintäänkin vihjataan siihen.  

          Seuraavassa luvussa tarkastelen, millaisia tehtäviä episteemisen pääsyn säätelylle muodostui 

tietäväksi asettumisen resurssina tämän tutkielman analyysin perusteella. 

 

8.2 Havaintoja ja johtopäätöksiä 

Tässä luvussa esittelen lyhyesti tutkimukseni tuloksista nousevia keskeisiä havaintoja ja 

johtopäätöksiä. Olen tässä tutkielmassa tarkastellut tietäväksi asettumista sekä episteemisen pääsyn 

säätelyä: tutkin, miten tietäväksi asettuva keskustelija hyödyntää erilaisia lähteenilmauksia ja 

viitauksia lähteisiin episteemisen varmuuden ilmaisemisen resurssina. Episteemisen pääsyn 

sääteleminen tietäväksi asettumisen resurssina palvelee erityisesti keskusteluryhmän ideologisen 

arvomaailman vahvistamista ja oikeuttaa ryhmän agendaa ja tavoitteita. Keskustelijalla on 

mahdollisuus episteemisen pääsyn säätelyn avulla asemoida itsensä erilaisiin positioihin suhteessa 

tietäväksi asettumiseen. Hän voi korostaa asiantuntijarooliaan ja episteemistä ensisijaisuuttaan tai 

toimia pelkästään lähteen sisältöjen implisiittisenä välittäjänä. Hän voi säädellä episteemistä pääsyä 

eksplikoimalla tietäväksi asettumisen taustalle oman kokemuksen tai havainnon tai toisen käden 

lähteen kokemuksen tai havainnon. Keskustelija voi myös perustella tietäväksi asettumistaan 

ryhmän ideologiseen esisopimukseen vetoamalla, jolloin episteeminen pääsy lähteeseen on suljettu 

muilta keskustelijoilta. Keskeistä episteemisen pääsyn säätelyssä on havaintojeni mukaan se, miten 

tietäväksi asettumisen taustalle hahmottuva lähde tukee keskustelijan vuorovaikutuksellisia 

tavoitteita. Keskustelijat säätelivät lähteisiin pääsyä erilaisten referoinnin keinojen avulla: lähteistä 

nostettiin esiin tiettyjä, diskurssiryhmän agendaa ja tavoitteita tukevia sisältöjä, ja toisaalta ryhmän 

ideologian vastaisia osia jätetiin referoimatta.  

Havaitsin myös, että keskustelija voi erilaisia kielen rakenteita hyödyntämällä tuottaa 

kommenttiin episteemisen kutsun: hän voi konstruoida keskusteluun positioita, joista käsin 

keskustelijat voivat asettua tarkastelemaan maailmaa yhdenmielisestä perspektiivistä. Episteeminen 

kutsu on intersubjektiivinen keino, jonka avulla keskustelija voi luoda keskusteluun tietävän ja 
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episteemisesti varman näkökulman, johon hän pyrkii sitouttamaan muita keskustelijoita esimerkiksi 

implikoimalla, että mainittu tieto on jo ennestään tuttua ja varmaa. Tällainen implikaatio rakentuu 

aineiston keskusteluun erityisesti -hAn-liitepartikkelin, retoristen kysymysten sekä käsitteistäjän 

konstruoiman tarkastelupisteen siirtymän kautta. 

Lähteisiin pääsyä säätelemällä keskustelijat siis konstruoivat keskusteluun samanmielisyyttä 

hakevia positioita ja näkökulmia, joista käsin keskustelun topiikkeja ja erilaisia asiantiloja voidaan 

tarkastella. Ennen muuta episteemisen pääsyn säätelyyn vaikuttaa konteksti – sekä yksittäinen 

tilanne keskustelussa että laajemmin koko maahanmuuttokeskustelun diskurssin taustalle 

hahmottuva kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ympäristö sekä eri osapuolten esisopimukset, jota 

vasten erilaiset ilmaukset saavat tulkintansa.  

 

8.3 Lopuksi 

Tässä luvussa tarkastelen, millaisia merkityksiä tutkielmani analyysin tuloksilla ja havainnoilla on. 

Lisäksi tarkastelen tulosten ja havaintojen esiin nostamia jatkotutkimuksen aiheita. 

Tutkimassani maahanmuuttokeskustelun diskurssia edustavassa aineistossa tietäväksi 

pyritään asettumaan varsin usein samanmieliseen vuorovaikutukseen ja yhteisiin retorisiin 

konventioihin tukeutumalla: ryhmän keskustelijat pyrkivät vahvistamaan sisäryhmän yhtenäisyyttä, 

yhteistä maaperää ja keskusteluryhmän agendaa yksiäänisen retoriikan voimalla ja toisaalta 

ulkoryhmää mitätöimällä. Ulkoryhmät saavat kommenteissa silmiinpistävän aseman, sillä 

kommenteissa keskitytään luonnehtimaan niitä ja kuvaamaan niiden toimintaa ja intentioita. Lisäksi 

ulkoryhmien uhkan kautta perustellaan sisäryhmän tekoja ja väkivaltaisia fantasioita.  

Ryhmän yhteinen maaperä oikeuttaa episteemisen ensisijaisuuden keskustelijalle, joka 

pyrkii osoittamaan tietämistään erityisesti noudattamalla ryhmän yhteisiä keskustelun konventioita 

ja asettumalla muiden kanssa yhteiseen linjaan samanmielisessä keskustelussa. Keskiössä on 

useimmiten se, miten mitäkin sanotaan, eikä välttämättä niinkään se, millaista tietoa tai kuinka 

objektiivisia lähteitä osallistujilla on tarjota väitteidensä tueksi. Referoinnin keinoja kommenteissa 

käytetään tuomaan keskusteluun ääniä, jotka tukevat episteemisen yhteisön yksimielistä 

maailmankuvaa. Yhteisen agendan ja ideologian äärelle tietäväksi asettuvien keskustelijoiden 

kommenteissa ohjaa myös episteemiseksi kutsuksi nimeämäni mekanismi, jossa tiettyjen kielen 

rakenteiden avulla avataan keskusteluun samastumisen paikkoja. Myös kommentteihin 

konstruoituvan käsitteistäjän tarkastelupisteen siirtyminen toimii keskustelussa episteemisen kutsun 

tavoin ja avaa keskusteluun yhteiseen tietoon samastumisen positioita. Yksilön henkilökohtaiseen 

kokemukseen perustuvat mielipiteet ottavat kommenteissa faktojen paikan, ja keskeinen keino 
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ryhmän keskustelussa on tietäväksi asettumisen perusteleminen ryhmän ideologiseen 

esisopimukseen implisiittisesti vetoamalla. Episteeminen pääsy ja tietäväksi asettuminen ovat 

ilmiöinä sidoksissa sekä tilanteiseen että koko maahanmuuttokeskustelun diskurssia ympäröivään 

laajempaan kontekstiin.  

Kuten Lahti väitöskirjassaan (2019: 233) toteaa, verkon maahanmuuttovastaisessa 

diskurssissa ei ole kyse vähäpätöisestä ilmiöstä vaan puhetavasta, joka on jatkuvasti esillä 

sosiaalisessa mediassa. Tästä syystä pidän tärkeänä tutkia tätä puhetta ja sen kielellistä ilmenemistä 

ja funktioita eri näkökulmista. Rasistisen diskurssin ja maahanmuuttodiskurssin puhetavat tuottavat 

virheellistä ja lähteetöntä tietoa sekä yleistyksiä, halventavaa kielenkäyttöä ja stereotypioita ja 

uusintavat jatkuvasti perusteita ylläpitää halventavaa ja aggressiivista asennoitumista kohteenaan 

olevia ihmisryhmiä kohtaan. Tällaisen kielenkäytön tarkastelu ja analyysi auttaa purkamaan 

diskriminoivia puhetapoja ja rakentamaan empaattisempaa vuorovaikutusta. 

Tutkimuksen edetessä esiin nousi tarve lähestyä tietäväksi asettumista ja episteemisen 

pääsyn säätelyä keskustelunanalyysille tyypillisin tavoin keskustelun vuoroja ja toimintaa 

tutkimalla. Tässä tutkimuksessa jouduin tilanpuutteen vuoksi rajaamaan tarkastelun yksittäisiin 

kommentteihin, joten olisi kiinnostavaa havainnoida episteemisen pääsyn säätelyä tietäväksi 

asettumisen resurssina myös vastaanoton sekä keskusteluun muodostuvien toimintokuvioiden 

näkökulmasta. Muodostavatko erilaiset episteemisen pääsyn strategiat tiettyjä toimintokuvioita 

keskusteluun ja miten nuo kuviot rakentuvat? Millaista toimintaa tietäväksi asettuminen laukaisee 

keskusteluun? Miten keskustelijat suhtautuvat toistensa episteemisen varmuuden ilmauksiin? 

Millaisia havaintoja episteemisen pääsyn säätelyyn tuottaisi esimerkiksi Makkonen-Graigin (2005) 

kehittämän toimintasarjan käsitteen soveltaminen ilmiön havainnointiin? Millaisilla 

persoonavalinnoilla tietäväksi asettumista tarkalleen ottaen jäsennetään (kirjoitetussa) 

keskustelussa? Tietäväksi asettumista ja episteemisen pääsyn säätelyä olisi myös hedelmällistä 

havainnoida myös erilaisten keskustelujen diskursseissa. Maahanmuuttokeskustelut ovat 

omanlaisensa diskursiivinen ympäristö, joka tuottaa usein monologista ja yleistävää, dialogista tilaa 

sulkevaa samanmielistä kommentointia. Dialogista tilaa avaava ja erilinjaisia kommentteja 

runsaammin tuottava keskustelu olisi mielenkiintoinen aineistolähde episteemisen varmuuden 

osoittamisen tutkimiselle. 

Tämän tutkimuksen taustalla on ajatus diskurssien ja kontekstien läpäisevyydestä: ne ovat 

läsnä kaikessa vuorovaikutuksessa aktivoimalla erilaisia kehyksiä ja taustoja, joita vasten 

merkitykset hahmottuvat ja saavat tulkintansa. Sosiaalisen median keskusteluryhmän 

kommenttiketjujen tutkiminen on yksi tapa purkaa näkyville erilaisia keskustelun taustalla olevia 

oletuksia ja arvoja, jotka vaikuttavat keskustelun rakenteeseen ja ilmausten tulkintaan. 
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Konstruktivistisen lähtökohdan mukaisesti kielelliset valinnat tekevät erilaisia maailmankuvia 

näkyviksi ja muokkaavat niitä. Keskustelijat konstruoivat ryhmänsä vuorovaikutuksessa yhteisiin 

arvoihin perustuvaa todellisuutta sekä sitoutuvat yhteiseen ideologiaan ja agendaan. Samalla 

voimistuu ryhmän yhteinen maailmankuva. Tällaisella toiminnalla on vaikutuksensa todellisuuteen: 

sillä, miten erilaisia ihmisryhmiä nimitetään, sekä sillä, millaisina nämä tietyt ryhmät esitetään, 

saattaa olla konkreettisia seurauksia esimerkiksi sen suhteen, millaisia mahdollisuuksia eri ryhmien 

jäsenille arkisessa elämässä tarjoutuu. Kieli on tapahtumista ja toimintaa, sosiaalisia tekoja ja 

vuorovaikutusta. Dialogissa toisten sanat muuttuvat vaivihkaa omiksi sanoiksi, ja ideologiset 

valinnat ja kulttuurikonteksti kulkeutuvat eteenpäin sanojen mukana (Bahtin 1981: 345; 1986: 89). 

Näin asenteet ja arvomaailmat välittyvät ja voimistuvat, ja tästä syystä on erityisen tärkeää nostaa 

keskustelun taustalla olevia mekanismeja esiin tutkimuksen avulla.  
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