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1. Johdanto
Julkisessa keskustelussa luodaan uhkakuvia maahanmuuttajista ja pakolaisista. 

Vähemmistöryhmät esitetään poikkeavina ja erilaisina enemmistöön nähden, jolloin 

luodaan voimakasta vastakkainasettelua enemmistön sekä vähemmistön välille (Mofitt 

& Juang, 2019). Tässä tutkimuksessa keskitytään vuoden 2019 joulukuussa keskustelua 

herättäneeseen tapaukseen al-Holin pakolaisleiristä, joka sijaitsee Syyriassa. Tapaus 

saavutti suurta huomiota Suomen mediassa. Leirille on sijoitettu äärijärjestö Isisin 

taistelijoiden perheenjäseniä. Isis on terrorijärjestö, joka on julistautunut omaksi 

islamistiseksi valtiokseen eli kalifaatiksi (Kataja-Lian, 15.11.2015.) Leirillä oli Suomen

kansalaisia yhteensä 44. Heistä 11 oli naisia ja lapsia 33. Suomen suojelupoliisi 

kommentoi, että leiriltä maahan saapuvat naiset ”--tulevat todennäköisesti jatkamaan 

terroristista toimintaa, verkostoituvat keskenään ja integroituvat kotimaisiin jihadistisiin

verkostoihin.” (Sippola, 20.12.2020.) Suomessa käydyssä yleisessä keskustelussa 

nousikin huoli siitä, kuinka turvallista olisi tuoda aikuisia ja lapsia leiriltä Suomen 

maaperälle heidän Isis-kytköstensä vuoksi.

Suomen hallitus teki 16.12 2019 pääministeri Sanna Marinin johdolla päätöksen, jonka 

mukaan Suomella on velvollisuus auttaa al-Holin leirillä olevia lapsia, mutta ei aikuisia.

Hallitus teki kymmenkohtaisen linjauksen ja alla siteerataan muutamia kohtia:

5. Osana tapauskohtaista yksilöllistä harkintaa toimivaltainen viranomainen pyrkii 

kaikin käytössä olevin tiedoin ja toimin varmistamaan, ettei kotiutettavista henkilöistä 

koidu turvallisuusuhkaa Suomessa asuville henkilöille. Viranomaisten velvollisuuksiin 

kuuluu perustuslain mukaisesti myös menetellä niin, että Suomessa oleskelevien 

turvallisuus ei vaarannu. Perustuslaissa on turvattu jokaisen henkilökohtainen vapaus, 

koskemattomuus ja turvallisuus. Suomalaisviranomaiset antavat tarvittavan tuen ja 

tiedon harkintaa varten.

6. Hallituksen lähtökohta on auttaa lapsia. Velvoitetta vapaaehtoisesti alueelle 

menneiden aikuisten avustamiseen ei ole.

7.Suomessa toimivaltaiset viranomaiset tutkivat ja arvioivat mahdolliset 

rikosoikeudelliset vastuut.



8. Hallitus arvioi tarpeet lainsäädännön muutoksiin liittyen terroristiseen toimintaan 

sekä tekee tarvittavat korjaukset lainsäädäntöön.

10. Tämä päätös on yleinen ohjaus, se ei ole oikeudellisesti velvoittava eikä se koske 

lastensuojelun tarvetta ja toimia yksilötasolla tai muutakaan yksilön oikeutta koskevaa 

asiaa. (Luukka, 16.12.2019.)

Hallituksen päätöksen jälkeen Suomessa syntyi runsaasti keskustelua hallituksen 

toiminnasta. Julkisessa keskustelussa pohdittiin, millainen turvallisuusriski Suomelle on

tuoda lapsia ja mahdollisesti naisia al-Holin leiriltä. Tässä tutkielmassa yleistä 

keskustelua tarkastellaan toiseuden luomisen ja retoristen keinojen näkökulmasta 

katsoen. Toiseudella tarkoitetaan ulkoryhmän representoimista erilaisena tai 

poikkeavana sisäryhmään nähden (Sakki & Pettersson, 2016). Suomessa onkin 

keskusteltu 2000-luvun aikana paljon maahanmuutosta ja pakolaisista. Esimerkiksi 

vuosina 2014-2015 Euroopassa tapahtunut pakolaiskriisi synnytti Suomessakin 

keskustelua aihepiiristä ja maahanmuuttokriittisiä näkökulmia on esitetty yleisessä 

keskustelussa. Keskusteluissa on otettu kantaa myös kulttuurien yhteensopivuuteen, 

jolloin ulkoryhmää asetetaan välillä ”toisen” asemaan. Kulttuurisia keskusteluita on 

käyty myös politiikan puolella. Sakki ja Pettersson (2016) totesivat, että Pohjoismaissa 

tiettyjen poliittisten puolueiden maahanmuuttovastaiset agendat ovat tarjonneet 

äänestäjille vaihtoehdon, johon turvautua taloudellisen taantuman ja pettymysten 

keskellä. Puheet Pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden rappeutumisesta, islamin uskoon 

liittyvästä uhasta sekä maahanmuuton suurista määristä tai ”aalloista” ovat tarjonneet 

monille äänestäjille houkuttelevan vaihtoehdon. (Sakki & Pettersson, 2016.)  Poliittinen

ilmapiiri yhdistettynä tutkittavaan al-Holin tapaukseen muodostavat mielenkiintoisen 

kontekstin tutkia toiseutta. Tutkielmassa pyritään osoittamaan ne keinot, joiden avulla 

jokin ryhmä saadaan näyttämään poikkeavalta ja miten vastakkainasettelua luodaan.

Toiseutta on tutkittu ennenkin sosiaalipsykologian piirissä eri konteksteissa, mutta al-

Holin tapaus on monella tavalla poikkeava. Tässä tutkimuksessa käsitellään nimittäin 

nimenomaan leirin naisia ja lapsia, mikä poikkeaa pakolaisuuteen sekä 

maahanmuuttoon liittyvästä keskustelusta, joissa yleensä käsitellään nuoriin miehiin 

liittyviä stereotypioita (Sakki & Pettersson, 2016). Erikoispiirteenä tässä tapauksessa on

myös leirillä olevien naisten ja lasten Suomen kansalaisuus. Usein maahanmuuttoa ja 

toiseutta koskevissa tutkimuksissa toiseuden kohteena ovat vieraan valtion edustajat, 



mutta al-Holin tapauksessa leirin naiset ja lapset ovat tosiaan Suomen kansalaisia. Sisä- 

ja ulkoryhmän jaottelun voisikin nähdä olevan tässä tapauksessa moniulotteisempi ja 

epäselkeämpi kuin perinteisessä maahanmuuttoa tai pakolaisuutta koskevassa 

tutkimuksessa.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, miten toiseutta

rakennetaan al-Holin pakolaisleiriin liittyvässä keskustelussa. Tavoitteena on löytää ja 

tunnistaa retorisia keinoja, joiden avulla luodaan erottelua ”meidän” sekä ”heidän” 

välillä. Työssä käytetään metodeina kriittistä diskursiivista psykologiaa (KRP) 

yhdistettynä retoriseen psykologiaan. KDP: n perusperiaatteet nojaavat sosiaaliseen 

konstruktionismiin (Gergen, 2009), jossa nähdään sosiaalisen maailman rakentuvan 

kielenkäytön kautta yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa. Aineistona tässä työssä 

puolestaan käytetään Helsingin Sanomien verkkosivujen uutiseen liittyvää 

keskusteluketjua. Uutinen koski hallituksen päätöstä, jota avattiin hieman tämän 

johdannon alkupuolella. Keskusteluketjussa ihmiset vaihtavat ajatuksia al-Holin 

tapauksesta ja leirin jäsenistä. Analysoitava materiaali ei ole siis osa perinteisiä 

tiedotusvälineitä, mutta niissä ilmenevien mielipiteiden ja ajatusten voisi ajatella 

heijastavan ainakin osittain mediassa syntyviä kannanottoja.

Tutkielman rakenne etenee aihepiirin esittelyn ja keskeisten käsitteiden kautta 

analyysiin. Aluksi tutkimuksen tärkeimpiä käsitteitä, kaikista keskeisimpiä näkökulmia,

teoreettista viitekehystä ja metodeja. Tämän jälkeen siirrytään aineiston ja 

tutkimuskysymysten kuvaamisen kautta aineistoon, jossa on eritelty tutkimuksen 

keskeiset tulokset ja huomiot. Tutkielman lopussa puolestaan käydään läpi tuloksista 

tehtävät johtopäätökset ja pohditaan tutkielmaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

2. Toiseuden tutkimus ja verkkokeskustelun luonne
Toiseus ja sukupuoli ovat tässä tutkimuksissa keskeisessä osassa, joten käsitteet 

määritellään lyhyesti  tämän kappaleen alussa. Tämän jälkeen toiseutta käsitellään 

etnisten suhteiden, sukupuolen, poliittisen retoriikan ja radikalisaation näkökulmasta. 

Kaikkiin näihin konteksteihin liittyvää tutkimuskirjallisuutta käydään läpi. Kappaleen 

lopussa käydään puolestaan läpi verkkokeskustelun erityisluontoisuutta 

keskustelualustana ja käsitellään esimerkiksi vihapuhetta verkkokeskustelussa



2.1 Toiseuden ja sukupuolen määrttely
Toiseuden käsitteen avulla voidaan ymmärtää, kuinka erilaisuus ja eriarvoisuus 

rakentuu sosiaalisessa todellisuudessa (Löytty, 2005). Yksi esimerkki toiseuden 

diskurssista on länsimaisen kulttuurin ja muun maailman väliset stereotyyppiset erot. 

Vastakkainasettelun taustalla on yksinkertaistettuja stereotypioita, jotka korostavat 

näiden kahden kulttuurin välisiä eroja, mitä voidaan kutsua ”West and the Rest”- 

erotteluksi. Hänen mukaansa tässä tilanteessa ”muut” tai ”toiset” määritellään lännestä 

poikkeavien ominaisuuksien kautta. ”Toiset” ovat siis ikään kuin peilikuva lännestä. 

(Hall, 1992.) Tämän tutkimuksen sosiaalipsykologisesta näkökulmasta katsoen toiseus 

voidaan määritellä yksinkertaisesti ulkoryhmän representoimista erilaisena tai 

poikkeavana (Sakki & Petterson, 2016).

Sukupuoli ja naiseus puolestaan määritellään tässä tutkielmassa sosiaalisiksi 

rakenteiksi. Sosiaalinen järjestelmä on luonut muun muassa kaksi sukupuoleen liittyvää

kategoriaa, miehen ja naisen. Kategoriat ovat yhteydessä sukupuoleen sekä resurssien 

jakautumiseen yhteiskunnassa. Käsitykset sukupuolesta ovat opittuja ja 

yhteiskunnallisesti vakiintuneita. Sosiaalipsykologiassa sukupuoleen voidaan liittää 

muutama oleellinen käsite. Sukupuoli-identiteetillä viitataan yksilön sisäiseen 

tunteeseen sukupuolestaan, eli esimerkiksi vaikkapa itsensä identifioiminen naiseksi, 

mieheksi, molempien yhdistelmäksi tai ei kummaksikaan. Sukupuoli-identiteetti ei siis 

ole välttämättä sama asia kuin biologinen sukupuolemme, kuten esimerkiksi 

transsukupuolisten ihmisten kohdalla voidaan huomata. Sukupuolistereotypiat 

puolestaan ovat yleistyksiä yksilöistä heidän sukupuolensa perusteella. Yleistyksiin 

kytkeytyy käsityksiä siitä, millaisia odotuksia naisilla ja miehillä on heidän 

käyttäytymisensä suhteen. Sukupuoliroolit puolestaan liittyvät vahvasti 

sukupuolistereotypioihin ja sisältävät odotuksia siitä, mitä naisilta ja miehiltä odotetaan 

yhteiskunnan silmissä ja miten valta jakautuu heidän kesken. (Renfrow, Howards, 

2013.) 

Konteksti vaikuttaa siihen, millä tavoin sukupuoli ja sukupuoleen liittyvät mielikuvat 

näkyvät eri tilanteissa. Esimerkiksi sukupuoli-identiteetti ei ole välttämättä kaikkien 

ihmisten jakama kokemus (Renfrow, Howards, 2013). Bemin (1974) mukaan sukupuoli

tai sukupuoleen liittyvät mielikuvat eivät välttämättä ole oleellisia osia ihmisen 

identiteettiä kaikkien ihmisten kohdalla (Bem, 1974). Sukupuoli-identiteetin keskeisyys



vaihtelee sosiaalisten kontekstien mukaan. Sukupuoli-identiteetin tärkeys voi vaihdella 

esimerkiksi sen mukaan, onko ryhmässä yhden sukupuolen edustajia vai useamman. 

(Fiske & Taylor, 2008; Turner & Brown, 2007) Muut ryhmäidentiteetit voivat olla 

sukupuolta keskeisempi tekijä heikossa asemassa olevissa sosiaalisissa ryhmissä, mikä 

on hyvä huomioida sukupuolta ja etnisyyttä koskevien identiteettien kohdalla 

(Hollander, Renfrow & Howard, 2011). Sukupuolta koskevat stereotypiat vaihtelevat 

myös etnisyyden (Devine & Baker, 1991; Green & Manzi, 2002), sosiaalisen luokan 

(Lott & Saxon, 2002), tai seksuaalisuuden mukaan (Geiger, Harwood, & Hummert, 

2006).

2.1.1. Toiseuden tutkimus, kansalaisuus ja etnisyys
Toisinaan yksilön kansalaisuus ei ole sosiaalisesta näkökulmasta katsoen selkeä. 

Aihepiiriin liittyvä kirjallisuus on yhteydessä tässä tutkielmassa esitettyyn analyysiin, 

sillä al-Holin leirillä olleet naiset ja lapset ovat Suomen kansalaisia, joita kaikki tahot 

eivät kansalaisuudesta huolimatta pidä välttämättä yksiselitteisesti suomalaisina. 

Toiseutta on tutkittu sosiaalipsykologiassa myös kansalaisuuden käsitteen ja sen 

moniulotteisuuden kautta.

Saksassa esimerkiksi kansalaisuuden määrittäminen ei ole yksiselitteinen asia. 

Tilastollisesti yhdellä kolmesta lapsesta on ainakin yksi isovanhempi tai vanhempi, joka

ei ole syntynyt Saksassa. Tästä huolimatta enemmistöllä kyseisestä ryhmästä on Saksan 

kansalaisuus, jolloin lain silmissä he ovat Saksan kansalaisia. (Göttsche, 2017.)  Erään 

edustavan näytteen pohjalta todettiin, että 80% ihmisistä, joilla on juuria Saksan 

ulkopuolelta tuntevat itsensä saksalaisiksi (Foroutan ym, 2014). Tilastoista huolimatta 

yhteiskunta ei välttämättä pidä näitä yksilöitä saksalaisina. Sen sijaan heitä nimitetään 

”maahanmuuttajiksi” tai ” maahanmuuttotaustaisiksi ihmisiksi”. Kaiken kaikkiaan 

Saksassa määritelmät tämän suhteen ovat vaihtuneet useasti. Useimmat tutkijat 

Saksassa ovat kuitenkin määritelleet henkilön ”maahanmuuttotaustaiseksi”, mikäli 

henkilön vanhemmista toinen on ilman Saksan kansalaisuutta. (Göttsche, 2017.) Tässä 

kontekstissa ”saksalaista” käytetään toisin sanoen viittaamaan etnisyyteen ja 

kansalaisuuteen samanaikaisesti. ”Maahanmuuttotaustainen” käsitettä puolestaan 

käytetään yksilöiden kohdalla, joiden ei nähdä olevan osana etnokansallista ryhmää. 

(Elrick & Schwartzman, 2015.)  



Saksan lisäksi muualla Euroopassa on havaittavissa samanlaisia piirteitä käsitteiden 

määrittelyn suhteen. Voidaan väittää, että sanasta ”maahanmuuttotaustainen” on tullut 

vahvasti etnisyyteen liitettävä kategoria (Leinonen, 2012; Lentin, 2016). Yleisesti 

ottaen käsitettä on alettu käyttämään kaikista ihmisistä, joilla on sukujuuria jostain 

toisesta valtiosta. Tätä jakoa tehdään kansalaisuudesta riippumatta varsinkin silloin, jos 

henkilöillä on turkkilaista, arabi- tai afrikkalaista syntyperää. (Elrick & Schwartzman, 

2015.) Tämän seurauksena esimerkiksi valkoihoisten maahanmuuttotaustaisten 

vanhempien ja heidän lasten ei välttämättä nähdä olevan ”maahanmuuttotaustaisia” 

valtioissa, joissa valkoisuus nähdään sosiaalisesti normaalina asiana. Voidaankin sanoa, 

että käsitettä käytetäänkin usein ihonväriin tai etnisyyteen viittaavana ilmaisuna (Will, 

2016). Tämän lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että ”maahanmuuttotaustaista” ja 

”maahanmuuttajaa” on alettu käyttämään sekaisin keskenään. Käsitteitä saatetaan 

käyttää ainoastaan ulkoisten piirteiden perusteella. Konstruktionistisesta perspektiivistä 

katsoen käsitteiden viralliset määritelmät eivät ole usein yhteneviä sen kanssa, miten 

niitä sovelletaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Näiden käsitteiden käyttö 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa vaikuttaa virallisia määritelmiä enemmän henkilöihin,

joihin kyseisillä käsitteillä viitataan. (Bessone, 2013.) Tästä voidaan päätellä, että tietyt 

terminologiaan liittyvät tottumukset voivat tahattomasti vahvistaa etnisyyteen liittyviä 

rajoja. Sanavalinnoilla voi sosiaalisia seurauksia yksilöiden identiteettiin ja siihen, 

missä määrin yksilöt kokevat olevansa osa kansaa. (Mofitt & Juang, 2019.)

Toiseutta voidaan tuottaa erilaisten ilmausten, nimitysten sekä representaatioiden 

kautta. Ne voivat vahvistaa ryhmien välisiä rajoja sekä vallitsevia sosiaalisia 

hierarkioita. (Miller, 2007.) Yleisesti ottaen yksilöt suhtautuvat kielteisemmin niihin 

ihmisiin, jotka kuuluvat ulkoryhmään. Tämä pätee erityisesti historiallisesti syrjittyihin 

ryhmiin. (Tajfel & Turner, 2004.) Enemmistön edustajat näkevät 

maahanmuuttotaustaiset ihmiset paremmassa valossa, mikäli heidän yhteistä 

identiteettiä korostetaan (Dovidio, Gaertner, & Saguy, 2009). Tästä esimerkki on 

Verkuytenin ja Thjisin tutkimus, jossa todettiin hollantilaisten arvioivan ”turkkilaisia” ja

”marokkolaisia” paljon kielteisemmin kuin”hollantilais-turkkilaisia” tai ”hollantilais-

marokkolaisia. Tästä pääteltiin, että ryhmään viittaavalla nimikkeellä on merkitystä 

heihin kohdistuvaan suhtautumistapaan (Verkuyten & Thijs, 2010). On tärkeää 



tiedostaa, mitä seurauksia ryhmistä käytettävillä nimityksillä on, sillä eri nimityksillä 

voi olla suuri vaikutus ryhmien välisiin suhteisiin (Mofitt & Juang, 2019).

Yksilötasolla puolestaan tutkimukset ovat alleviivanneet, kuinka pienet, usein myös 

tahattomat teot ja sanavalinnat voivat johtaa negatiivisiin fyysisiin ja psykologisiin 

seurauksiin (Wong, Derthick, David, Saw, & Okazaki, 2014). Yksi esimerkki tästä on 

yksilöihin liitettävä ikuinen ulkomaalaisen leima, joka syntyy yksinkertaisesti 

kysymällä henkilön syntyperää (Armenta ym., 2013). Monet käsitteet vahvistavat 

tahattomastikin ryhmien välisiä rajoja. ”Maahanmuuttaja” on sanavalintana tästä 

esimerkki, sillä sitä käytetään melko yleisesti, eikä sen tarkoituksena ole 

todennäköisesti loukata ketään (Mofitt & Juang, 2019). Käsitteiden käyttö ja niihin 

sisältyvät kulttuuriset merkitykset heijastuvatkin henkilökohtaisten kanssakäymisten 

lisäksi poliittisiin päätöksiin (Elrick & Schwartzman, 2015) mediaan (Cotter, 2011) 

oppikirjoihin (Kotowski, 2013) sekä akateemiseen tutkimukseen. Tutkijoiden käyttämät

sanavalinnat eri ryhmistä vahvistavat vallitsevia merkityksiä ja sanavalintojen käyttö 

tapahtuu usein valta-asemasta (Wagner ym., 1999). Tieteessä ylipäätään vähemmistöt 

eivät ole kovin hyvin edustettuina ja tieteellinen tieto tuotetaan usein enemmistöryhmiä 

edustavien tutkijoiden näkökulmasta (Syed, 2017).

Juang ja Mofitt tutkivatkin akateemisessa maailmassa vallitsevia diskursseja 

maahanmuuttajista. He valitsivat aineistokseen tutkimusartikkeleita ja keskittyivät 

tutkimusten abstrakteissa esiintyvän terminologian kautta tuotettuihin merkityksiin. 

Tutkimuksessa käytettiin konstruktionistista teema-analyysia, jonka kautta kieltä 

lähestyttiin sosiaalisen todellisuuden rakennusvälineenä eikä ainoastaan tapana 

heijastaa todellisuutta. Huomattiin, että jättämällä esimerkiksi syntymäpaikkaan tai 

kansalaisuuteen liittyvää informaatiota pois, abstraktit muodostivat diskursiivisesti 

kaksi vastakkaista käsitystä.  Abstrakteista muodostui käsitys valkoisesta ei-

maahanmuuttotaustaisesta ihmisestä ja toisaalta käsitys maahanmuuttajasta, joka 

voidaan luokitella ”toiseksi”. Käsitteet kuten ”saksalainen” ja ”maahanmuuttaja” ovat 

esimerkkejä tästä diskursiivisesta toiseuttamisesta. Maahanmuuttajat ja heidän 

jälkeläisensä representoitiin yhtenä yhdenmukaisia kokemuksia kokeneena ryhmänä. 

Heidät esitettiin hyvin erilaisena verrattuna vertailukohdaksi muodostuneeseen toiseen 

ryhmään, jonka edustajilla ei ollut puolestaan maahanmuuttotaustaa. Kaiken kaikkiaan 

tutkimuksessa todettiin, että tutkimusten abstraktit vahvistivat diskursiivisesti 



toiseuttavia representaatiota maahanmuuttajista. (Mofitt & Juang, 2019.) Kaiken 

kaikkiaan voidaankin todeta, että kansalaisuuden käsite voidaan käsittää sosiaalisessa 

maailmassa ja eri tavoin. Kansalaisuuden käsitteen moniulotteisuus kytkeytyy tämän 

työn analyysiin vahvasti.

2.1.2 Toiseus sukupuolen näkökulmasta
Toiseutta on tutkittu sosiaalipsykologiassa esimerkiksi sukupuolen näkökulmasta 

katsoen. Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on yleinen keskustelu al-Holin 

leirillä olevista naisista ja lapsista. Leirillä olleista naisista tehtiin monia oletuksia 

heidän Isis-kytkösten vuoksi ja heidän on tämän vuoksi epäilty tehneen väkivaltaisia 

rikoksia. Al-Holin leirin väkivaltaisista tapahtumista oli keskustelua jo ennen kuin 

leiristä tuli iso mediauutinen Suomessa. Joidenkin väittämien mukaan leirillä olleet 

naiset olisivat puukottaneet siellä olleita vartijoita (Kauppinen, 5.9, 2019). Näin ollen 

on hyvä käydä läpi, mitä kulttuurisia normeja naisten väkivaltaa koskien on olemassa, 

sekä millä tavalla naisten väkivaltaa on esitetty median piirissä. Vaikka esimerkiksi 

perinteiset tiedotusvälineet ja verkkokeskustelut eivät ole aivan samanlaisia alustoja, 

mediadiskursseista voi löytyä samoja periaatteita naisten toiseuden luomisen suhteen. 

Väkivaltaisiin naisiin liittyy monenlaisia käsityksiä, jotka juontavat juurensa 

kulttuurisista tekijöistä. On väitetty, että naisten väkivaltaisilla teoilla on ollut 

toiseuttava vaikutus heidän asemaansa historian saatossa. Tämä toiseuttava vaikutus on 

syntynyt, kun väkivaltaisia naisia verrataan perinteisiin feminiinisiin naisiin. Tämä 

toiseuttaminen on tapahtunut esimerkiksi maskulisoinnin prosessin kautta. (Sjoberg & 

Gentry, 2008.) Naylor (1990) totesi, että väkivaltaisesti käyttäytyvät naiset rikkovat 

kulttuurisia sukupuolinormeja, jota kautta heitä pidetään normaalista poikkeavina.

Lynda Hartin (1994) mukaan 1800-luvun diskurssit loivat eräänlaisen maskuliinisuuden

värittämän konstruktion väkivaltaisesta naisesta. Naisten fyysistä aloitteellisuutta 

väkivallan suhteen pidettiin kulttuurisesti sopimattomana. Hartin poststrukturalismiin ja

psykoanalyysiin nojaavien teoretisointien perusteella hän väitti seksuaalisen 

aloitteellisuuden yhdistävän väkivaltaisiin naisiin kohdistuvaa toiseuttamista. Hart näki 

etnisyydellä ja sosiaalisella luokalla olevan myös vaikutusta näiden konstruktioiden 

syntymisessä. Hyväkäytöksisestä, ei-väkivaltaisesta, valkoisesta ja keskiluokkaisesta 

heteroseksuaalisesta naisesta tuli väkivaltaisten naisten vastakohta. (Hart, 1994, s. 4– 

14.)



Median roolia sosiaalisen todellisuuden rakentumisessa on alleviivattu aiemmissa 

tutkimuksissa. Mediatekstien tuottaminen sekä tulkitseminen nojaa suurissa määrin 

sosiokulttuurisesti jaettuihin käsityksiin, joita kierrätetään ja muokataan ajan kuluessa. 

Mediassa esiintyvät tulkinnat väkivallasta voivat tarjota yleisöille viitekehyksiä ja 

tulkintamalleja, joiden avulla he voivat ymmärtää väkivaltaisia tapahtumia. (Carter & 

Steiner, 2004.) Väkivaltaisten rikosten esitystapa mediassa riippuu niiden uutisarvosta 

ja etenkin tabloideissa väkivaltaisten rikosten uutisointi perustuu 

sensaationhakuisuuteen. Näin ollen kulttuurisia normeja rikkovat uutiset ovat 

merkittäviä. (Carter, 1998.) Tämä johtuu naisten väkivallan suhteellisesta 

harvinaisuudesta ja myös sukupuolisiin kategorioihin liitetyistä odotuksista (Jewkes, 

2004). Murhien uutisointi mediassa valikoituu osittain sen mukaan, kuinka 

yhteensopiva uutisessa raportoitava tapahtuma on sukupuoleen, etnisyyteen ja muihin 

sosiaalisiin kategorioihin perustuvien stereotypioiden kanssa (Gruenewald, Pizarro & 

Chermak, 2009). Naisten väkivallalla on tästä johtuen enemmän uutisarvoa kuin 

miesten väkivallalla. 

Uudessa Seelannissa havaittiin, että naisten väkivaltaisia tekoja tulkittiin mediassa 

tavalla, joka eriytti heitä normaaleista feminiinisyyden arvoista esittäen heitä 

eräänlaisina hirviöinä ja ”toisina”. Heitä kuvattiin usein ihmisinä, joita oli pelättävä 

heidän erilaisuutensa vuoksi. Tutkimuksessa uutisartikkeleista nousi esille kaksi 

diskurssia, jotka asemoivat naisia tiettyyn positioon väkivaltansa seurauksena. 

Ensimmäisen diskurssin mukaan naiset asemoitiin hulluuden positioon ja diskurssin 

mukaan he olivat psykologisesti häiriintyneitä ihmisiä. Toisessa diskurssissa naiset 

asemoitiin pahuuden positioon, joka legitimoitiin vertaamalla heitä kulttuurisesti 

hyväksyttyihin rauhallisiin ja vastuullisiin naisiin, jotka olivat esimerkiksi vastuullisia 

äitejä. Feminiinisyyttä koskevia kulttuurisia normeja rikkovat naiset kuvattiin mediassa 

heidän patologisuutensa ja henkisten ongelmien kautta. (Mackie, 2016.)

Venäläisen (2017) tutkimuksessa tutkittiin suomalaisessa mediassa ilmeneviä tapoja 

uutisoida naisten väkivaltaa. Väkivaltaa sensaationhakuisesti kuvaavat uutiset nojasivat 

hyvinkin vahvasti naisten vahvaan toimijuuteen linkitettävään väkivaltaan. Toimijoiden 

väkivaltaisiin tekoihin liitettiin uutisissa tarkoituksenmukaisuuden mielikuvia. Uutisissa

viitattiin myös naisten psykologisiin, persoonallisuuden ja mielenterveydellisiin 

häiriöihin. Naiset esitettiin petollisina huijareina, jotka yrittivät peittää todellista 



väkivaltaista luonnettaan. Peittely ilmeni monissa uutisissa tuomalla esiin naisten 

feminiinit ja huolehtivat piirteet, jonka jälkeen piirteet rinnastettiin heidän 

väkivaltaiseen puoleensa. Uutiset saivat naisten huolehtivaisuutta koskevat piirteet 

näyttämään hämäykseltä ja keinona peittää heidän todelliset piirteensä. Naiset esitettiin 

myös kykenemättömänä muuttamaan väkivaltaisia taipumuksiaan. Petollisuuden ja 

harhaanjohtamisen teemat ilmenivät myös artikkeleissa, joissa naisten väkivaltaa 

käsiteltiin ilmiöinä. Naisten puolesta puhuvien tahojen myönteiset puheet tulkittiin 

yrityksinä peittää naisten todellista väkivaltaista luonnetta. Kaiken kaikkiaan tulkinnat 

vahvistivat naisista syntyvää kuvaa antisosiaalisina ja poikkeavina ”toisina”. 

(Venäläinen, 2017.)

Tämän tutkielman näkökulmasta katsoen median tulkinnat naisten väkivaltaisuudesta 

voivat vaikuttaa kulttuuristen mielikuvien syntymiseen. Kulttuurisia normeja tuodaan 

esille esimerkiksi internetin keskustelupalstojen kautta ja nämä kulttuuriset mielikuvat 

ja normit voivat näkyä tämänkin tutkielman aineistossa. Keskustelupalstoilla saatetaan 

viitata mediassa käytyyn keskusteluun ja yleiseen keskusteluun ylipäätään, jolloin 

niiden sisältö saattaa heijastaa yhteiskunnallisia diskursseja esimerkiksi naisten 

väkivaltaisuudesta.

2.2. Toiseus poliittisessa retoriikassa
Tutkimusten mukaan modernit rasistiset keskustelutavat syntyvät erityisten 

diskursiivisten strategioiden kautta. Tämä on selkeästi huomattavissa etenkin politiikan 

alueella, koska diskurssien tavoitteena on usein vaikuttaa ihmisiin. (Every & 

Augoustinos, 2007; van Dijk, 1993.) Oikeistopoliitikkojen on todettu joissain 

yhteyksissä pyrkivän kritisoimaan maahanmuuttajia kiertoilmauksin erilaisten 

diskursiivisten strategioiden ja retoristen keinojen kautta, sillä avoin ennakkoluuloinen 

tai rasistinen käyttäytyminen ei ole sosiaalisesti hyväksyttävää. (Billig 1988; Wetherell 

& Potter, 1992.) Oikeistopoliitikkojen on myös huomattu pyrkivän lisäämään 

uskottavuuttaan käyttämällä numeerista dataa ja vetoamalla auktoriteettien 

uhmaamiseen kannanotoissaan (Rapley, 1998; Verkuyten, 2013). Näin pyritään 

toiseuttamaan maahanmuuttajia, mutta samaan aikaan suojautumaan rasismin ja 

ennakkoluulojen syytöksiltä.

Tämän tutkimuksen kontekstin vuoksi on syytä tuoda esiin Isis-järjestön toiminta, 

joiden voidaan nähdä lisänneen esimerkiksi oikeistopolitiikkojen uhkaavuutta 



korostavaa retoriikkaa. Isisin toiminta liitetään usein muslimeihin ja islamin uskontoon.

Kyseisen uskonnon uhkaavuutta koskeva retoriikka on varsin yleinen äärioikeistolaisten

poliitikkojen kesken. Tutkimusten mukaan oikeistopoliitikot luovat uhkakuvia islamin 

uskosta oikeuttaakseen muslimien syrjimisen (Verkuyten, 2013; Wood & Finlay, 2008). 

Islamin uskonto esitetään yhteensopimattomana länsimaisen kulttuurin arvojen kanssa 

ja tämä onkin ollut dominoiva diskursiivinen resurssi, kun on yritetty luoda erottelua 

"heidän" ja "meidän" välillä (Verkuyten, 2013).

Hollannissa ja Yhdistyneissä kuningaskunnissa tehdyissä tutkimuksissa on huomattu, 

että oikeistopoliitikot representoivat itsensä rohkeina isänmaan puolustajina, kun taas 

vasemmistoa edustavat poliitikot konstruoidaan pettureiksi (Johnson & Goodman, 

2013; Rooyackers & Verkuyten, 2012; Verkuyten, 2013). Äärioikeistojohtajien on myös

todettu representoivan itseään normaaleina sisäryhmän prototyyppisinä jäseninä ja 

pyrkivät luoman itselleen vastuullista poliittista identiteettiä heidän kilpailijoidensa 

kustannuksella (Rooyackers & Verkuyten, 2012).

Petterssonin ja Sakin tutkimuksessa (2016) tarkasteltiin suomalaisten ja ruotsalaisten 

oikeistopoliitikkojen maahanmuuttoa käsitteleviä blogeja. Tutkimuksessa eroteltiin 

kolme toiseuden representaatiota. Ensimmäisessä representaatiossa eli "poikkeavien 

ihmisten ryhmä" käytettiin rikoksiin ja raiskauksiin liittyviä tilastoja retorisena 

resurssina, jotta saataisiin rationalisoitua maahanmuuttajien toiseuttaminen. 

Representaatiossa maahanmuutto nähtiin uhkana hyvinvointivaltion keskeisimmille 

periaatteille. "Uhkaavan ideologia"-representaatiossa käytettiin puolestaan liberaaleja 

argumentteja ja länsimaista kulttuuria retorisina resursseina. Representaatiossa 

alleviivattiin myös oman kulttuurin säilyttämistä ja lukijaa varoitettiin islamin uskon 

vaaroista. Uhkakuvia rakennettiin korostamalla ulkoryhmän läsnäolon haittapuolia 

Pohjoismaiselle yhteiskunnalle ja  ihmisiä rohkaistiin nousemaan islamin uskoa 

vastaan. Kolmas representaatio "sisäiset viholliset" koostui kahdesta diskurssista, joissa 

keskityttiin sisäryhmän jäseniin. Ensimmäisen diskurssin mukaan suvaitsevat ihmiset 

ovat kaikista epäsuvaitsevaisempia. Toisessa diskurssissa mukaan puolestaan 

suvaitsevaiset ihmiset kuvattiin kansakunnan pettureina. Diskurssit saivat "aidot 

isänmaan puolustajat" näyttämään marttyyreilta, jotka joutuvat suojaamaan perinteisiä 

kotimaisia arvoja maahanmuuttoon supeasti suhtautuvilta ihmisiltä. Analyysissa 

huomattiin poliitikkojen käyttävän kansallisia symboleita diskursiivisina resursseina. 



Keinoja pystyi käyttämään vahvoina argumentaation työkaluina oman kulttuuriin 

suojelun suhteen. Suomalaiset poliitikot korostivat blogeissaan olevansa "normaaleita 

suomalaisia" ja kuuluvansa ahkerasti töitä tekevien suomalaisten joukkoon. Ruotsalaiset

poliitikot puolestaan pyrkivät etäännyttämään itsensä oman kulttuurin "pettureista”. 

Diskurssien todettiin olevan samanlaisia Suomessa ja Ruotsissa. Blogeista löydetyt 

kolme toiseuden representaatiota muistuttivat aikaisempia tutkimustuloksia, jolloin 

olettaa tiettyjen diskurssien menevän valtioiden rajojen yli. (Sakki & Pettersson, 2016.)

Vaikka tässä tutkielmassa käydään läpi yleistä keskustelua ja siinä tuotettua toiseutta, 

edellä mainitut tutkimukset oikeistopopulistisista diskurssista antavat perspektiiviä 

siihen, minkälaisten laadullisten menetelmien tai lähestymistapojen kautta 

sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa on analysoitu toiseuttamista. Keinot liittyvät 

tämän työn analyysiin. Poliittisten sekä yhteiskunnallisten diskurssien voidaan 

kuitenkin ajatella kietoutuvan tiivisti yhteen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Nortio, 

Niska, Renvik & Jasinskaja-Lahti, 2021).

2.3. Radikalisaatioon littyvät toiseuden diskurssit
Länsimaisen kulttuurin ja islamin uskon vastakkainasettelu on lisääntynyt kylmän 

sodan päättymisen jälkeen. Länsimaiset representaatiot islamin uskosta ovat näistä 

ajoista lähtien painottuneet konfliktiin, väkivaltaan, sekä islamin uskon näkemiseen 

materiaalisena uhkaan. (Silva, 2017.) Samuel Huntington (1996) mukaan useat 

muslimit liikkuvat ympäri maapallon rajattomasti ilman kansallisvaltioon tai poliittisiin 

sopimuksiin liittyviä rajoitteita. Liikehdinnän myötä islam on asemoitu taloudelliseksi 

ja poliittiseksi uhaksi läntiselle maailmalle (Poole, 2002). Tällä tavoin kulttuuriset 

representaatiot islamin uskosta ”vihollisena” ovat syntyneet (Ahmed, 1992). Tutkijat 

ovatkin olleet sitä mieltä, että islamin uskosta vallitsevia kulttuurisia representaatioita 

käytetään länsimaisessa kulttuurissa strategisesti identiteetin uudelleenkonstruoimiseksi

sekä itsesuojeluun poliittisten ja taloudellisten intressien näkökulmasta katsoen. Tästä 

johtuen monissa diskursseissa käytetään retorisena työkaluna ”me” ja ”te”- asetelmaa, 

jonka avulla erotetaan etniset vähemmistöt enemmistöistä ja esitetään heidän 

kulttuurinsa vieraana, outona sekä poikkeavana. Tämä vahvistaa mielikuvia islamista 

globaalina, väkivaltaisena uhkana (Halliday 1996; Poole 2002).

Radikalisoitumisen tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka yksilöt ja ryhmät 

siirtyvät perinteisistä poliittisista, uskonnollisista tai ideologisista näkemyksistä 



äärimmäisiin näkemyksiin ja toimintaan (Aly& Striegher 2012; Della Porta & LaFree 

2012; Gartenstein-Ross & Grossman 2009; Silber & Bhatt 2007). Radikalisaatioon 

liittyvien käsitysten ymmärtäminen on tärkeää, koska ne vaikuttavat esimerkiksi 

poliittisten linjausten rakentumiseen, tieteeseen sekä tiedostusvälineisiin. Medialla on 

keskeinen rooli julkisen mielipiteen muodostumisessa ja poliittisten linjojen 

rakentumisessa (Baum & Potter 2008). Radikalisaatioon liittyvien kulttuuristen 

representaatioiden muodostumista tarkastelemalla voimme ymmärtää kattavammin 

vallitsevia diskursseja terrorismiin liittyen, sekä eri valtioiden radikalisaation vastaisia 

poliittisia linjauksia (Bail, 2015).

Muslimeita ja islamin uskoa toiseutetaan länsimaisesta kulttuurista monissa 

yhteyksissä. Muslimien representaatiot länsimaisessa mediassa yhdistetään usein 

väkivaltaan, konfliktiin ja terrorismiin (Dunn 2001; Shaheen 2009). USA:ssa 2001 

tapahtuneen terrori-iskun jälkeen länsimaisen median representaatiot muslimeista ovat 

pysyneet negatiivisina (Nurullah, 2010). Terrorismin suhteen USA:n median on 

huomattu käyttävän kielellisiä strategioita, joissa sivuutetaan sisäryhmän tekemät 

väkivaltaiset teot ja korostetaan sen sijaan ”heidän” väkivaltaista ja negatiivista 

käyttäytymistä (Cainkar, 2004). Iso-Britannian muslimeita puolestaan rakennetaan 

outona toisena viittaamalla jatkuvasti poikkeavaan käyttäytymiseen ja brittiläisyydestä 

eroaviin piirteisiin (Saeed, 2007). Poolen mukaan puolestaan brittiläinen media 

käsittelee muslimeiden suhteen terrorismiin, konfliktiin sekä fundamentalismiin 

liittyviä asioita eikä muita muslimiyhteisön asioita. Muslimeista syntyykin tällä tavoin 

ulkopuolinen representaatio. (Poole, 2002.) Konflikteihin pohjautuvat representaatiot 

islamin uskosta mediassa vahvistuvat, kun viitataan toistuvasti terrorismiin, 

ääriliikkeisiin ja irrationaaliseen käyttäytymiseen. Näin syntyy käsitys muslimeista 

moderniin maailmaan sopimattomina ihmisinä (Ahmed, 1992). Suomessa (Creutz-

Kämppi, 2008) ja Australiassa (Akbarzadeh & Smith 2005; Dunn 2001), on tehty 

samanlaisia havaintoja.

Suomalaisessa kontekstissa tutkimuksen määrä jihadismista on lisääntynyt etenkin 

2015-2016 saapuneiden turvapaikanhakijoiden jälkeen. On havaittu, että toiminta on 

lisääntynyt ja ulottuu ulkomaille laajojen verkostojen kautta. (Malkki & Saarinen, 

2019.) Poliittisen ilmapiirin muutos on myös vaikuttanut Suomessa vallitseviin 

mielikuviin muslimeista ja radikalisaatiosta. 2010-luvulla poliittisen puoleen 



perussuomalaisten suosion kasvettua kansallismieliset sekä maahanmuuttovastaiset 

ihmiset ovat astuneet suurempaan rooliin suomalaisessa politiikassa.  Perusuomalaisten 

edustaja Jussi Halla-Aho on poliittisen uransa aikana antanut lausuntoja, joissa on 

käsitelty nimenomaan islamin uskoa ja todettu, ettei ryhmän edustajat kykene 

integroitumaan Suomeen. (Keskinen 2013.)

Analyysin kannalta on syytä taustoittaa, millaisia diskursseja nimenomaan Isis-

järjestöön liitetään etenkin länsimaissa, jolloin voidaan ymmärtää paremmin, mitä 

diskursiivisia seurauksia järjestön mainitsemisella HS:n keskustelussa voisi olla. 2000-

luvun edetessä Isis on eriytynyt toisesta terrorijärjestö Al-Qaidasta ja julistautunut 

omaksi islamistiseksi valtiokseen eli kalifaatiksi, joilla on toimintaa melko laajalla 

rintamalla (Kataja-Lian, 15.11.2015.) Isis-järjestön jäsenet tai radikalisaatiosta 

vaikutteita saaneet yksittäiset henkilöt ovat viimeisen 10 vuoden aikana tehneet terrori-

iskuja esimerkiksi Ruotsiin, Ranskaan ja Belgiaan, jotka ovat vaatineet monia 

ihmishenkiä (Kokkonen, 18.8.2017). Iskujen myötä länsimaissa onkin syntynyt paljon 

keskustelua radikalisaatiosta ja islamin uskosta. Medialla on suuri rooli 

yhteiskunnallisten diskurssien rakentumisessa ja esittää kielellisten käytäntöjen kautta 

tiettyjä versioita todellisuudesta. (Hall, 1982, s.64) Media voi rakentaa sosiaalista 

todellisuutta, määritellä sosiaalisten ongelmien luonnetta sekä luoda uhkakuvia 

(Edelman, 1988, s.1). Aiemmista tutkimuksista ollaankin havaittu, kuinka muslimien 

representaatiot länsimaisessa mediassa yhdistetään usein väkivaltaan, konfliktiin ja 

terrorismiin (Dunn 2001; Shaheen 2009). Etenkin 11.9.2001 USA:ssa tapahtuneen 

terrori-iskun jälkeen länsimaisen median representaatiot muslimeista ovat pysyneet 

negatiivisina (Nurullah, 2010). Tutkimukset ovat osoittaneet englanninkielisen median 

ylipäätään representoivan muslimit ja islamin uskon barbaarisena, vaarallisena ja 

huonompana ”toisena” (Akbarzadeh & Smith, 2005; Ameli ym., 2007; Benn & Jawad, 

2004).

2.4. Verkkokeskustelun merkitys, tyypilliset piirteet ja keskustelun erityisluonne
Verkkokeskustelut ovat myös ainutlaatuinen sosiaalisen kommunikaation muoto, joiden

erityispiirteiden käsittely on oleellista tutkielman analyysin kannalta. Tarkastelemalla 

verkkokeskusteluun liittyvää aiempaa kirjallisuutta voidaan paremmin ymmärtää 

internetin erityispiirteitä ja miten se kytkeytyy politiikkaan. Al-Holin kontekstissa 

poliittiset ulottuvuudet astuvat myös keskusteluun mukaan. Witschgen (2008) mukaan 



verkkokeskusteluita pidetään usein demokratian hengelle sopivina ”avoimina” 

foorumeina, joissa sana on vapaa ja syntyy paljon virtuaalisia kohtaamisia sekä 

keskustelua. Verkkokeskusteluissa ei ole samanlaisia rajoitteita keskusteluun 

osallistumiseen kuin toisilla areenoilla median piirissä. Televisiossa, radiossa ja 

sanomalehdissä on teknologisia esteitä sekä journalistisia vartijoita, jotka rajoittavat 

ihmisten julkista pääsyä ja osallistumista näille areenoille. (Witschge, 2008.) 

Internetistä on tullut tärkeä poliittisen osallistumisen väline, sillä tutkimusten mukaan 

verkkotoiminta luo parempia mahdollisuuksia poliittisen informaation prosessointiin 

sekä levittämiseen (Gil De Zúñiga, Puig-I-Abril, & Rojas, 2009). Verkkokeskusteluun 

osallistumisen on huomattu myös mahdollistavan poliittista osallistumista (Valenzuela, 

Kim, & Gil de Zúñiga, 2011). Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että 

verkkokeskusteluun osallistuminen voidaan itsessään nähdä poliittisena osallistumisena,

sillä ne mahdollistavat diskurssien keskinäisen kilpailun ja kierrätyksen esimerkiksi 

sukupuoleen, etnisyyteen tai identiteettiin liittyen (Joseph-Salisbury, 2019; Keskinen, 

2013; Parker & Song, 2009).  

Witschge näki, että politiikkaa koskevissa verkkokeskusteluissa on nähtävä tekstin 

sisältöä pidemmälle ja huomioitava konteksti. Hän ehdotti verkkokeskustelujen 

tarkasteluun integroitua lähestymistapaa, jossa huomioidaan diskursiiviset käytännöt, 

itse teksti, sekä tilanteeseen liittyvät sosiaaliset käytännöt. Witschgen mukaan 

lähestymistavalla pystytään tarkastelemaan diskursseja paremmin siinä kontekstissa, 

missä ne ilmenevät. (Witschge, 2008.) 

Witschgen tarkastelemassa neljässä empiirisessä tutkimuksessa huomattiin myös, että 

poliittisissa verkkokeskusteluissa nimenomaan palstojen säännöt määrittelivät paljon 

keskustelun käytäntöjä. Analyysista huomattiin, että keskustelujen avoimuudella on 

rajansa. Huomattiin, että nettikäyttäytymisen suhteen on kahdenlaisia alustoja. 

Foorumit voivat rohkaista laajaa osallistumista ja avointa kommunikointia 

sananvapauden hengessä tai ne voivat keskittyä suojelemaan jotain tiettyä käyttäjien 

ryhmää. Molemmat alustatyypit pyrkivät toki avoimuuteen, mutta toisaalta sulkevat 

joitain ääniä pois ja rajoittavat poliittista keskustelua.  Keskustelun moderoijat 

kontrolloivat keskustelua sulkemalla tiettyjä ääniä ja rajoittamalla näin poliittista 

keskustelua. Tämä on ongelmallista sääntöjen epäselvyyksien vuoksi ja moderoijien 

heikon läpinäkyvyyden vuoksi. Keskustelun osallistujille ei ollut selkeää, millä tavoin 



moderaattori voi valtaansa käyttää tai miten moderaattorit on alun perin valittu. 

Keskustelijat kokivat tulleensa epäreilusti kohdelluiksi joissain tilanteissa ja 

moderaattoreiden toiminta kaiken kaikkiaan loi toisinaan tunnelman, jossa ihmiset 

kokivat ainoastaan tiettyjen mielipiteiden ilmaisun olevan hyväksyttäviä. Näin ollen 

erilaisten diskurssien välistä interaktiota rajoitettiin jossain määrin. Kaiken kaikkiaan 

moderaattori on suuressa roolissa verkkokeskustelun avoimuuden säätelyssä. 

(Witschge, 2008.) 

On myös huomioitava, mihin osallistujat pyrkivät keskusteluissa. Internet rajoittaa toki 

sosiaalisen statuksen merkitystä jonkin verran erityisluonteensa vuoksi, mutta myös 

siellä erilaiset valtakysymykset nousevat esille. Kiinnostuksen kohteena internetissä voi

olla esimerkiksi, miten keskustelijat näkevät toisensa ja millä tavoin he arvioivat 

toistensa kannanottoja. Internetiä tarkastellessa on myös kiintoisaa havainnoida, millä 

tavalla marginaaliset äänet pääsevät esille. Vähemmistöryhmien kannanotot voivat 

näkyä foorumeilla, mutta kuullaanko heitä todella? (Witschge, 2008.) Fairclough (2001,

s. 134-138) totesi edellä mainittuihin kysymyksiin ja pohdintoihin löytyvän vastauksia, 

kun tarkastellaan osanottajien kannanottoja, mistä positiosta he kommentoivat, ja 

kuinka he arvioivat palstalla ilmeneviä diskursseja. 

2.4.1 Verkkokeskustelu ja vihapuhe
Vihapuheen ymmärtäminen verkkokeskustelun kontekstissa on oleellisessa osassa 

tämän työn tutkielmassa, sillä sen voisi ajatella olevan keino toiseuttaa jotain kohdetta. 

Vihapuhe voidaan määritellä väkivaltaa myötäilevänä kommentointina ja liioiteltuna 

vihanilmaisuna jotakin ryhmää tai yksilöä kohtaan. Viha perustuu usein virheellisiin 

tulkintoihin esimerkiksi uskontoa, seksuaalisuutta, kansallisuutta, sukupuolta tai 

etnisyyttä koskien. (Duffy, 2003, s. 292.) Maussen ja Grillo (2014, s.175) näkivät 

vihapuheen kohdistuvan helposti tunnistettavaan yksilöön tai ryhmään heidän 

identiteettinsä perusteella. He näkivät vihapuheen pyrkivän stigmatisointiin ja sen 

avulla halutaan implisiittisesti tai eksplisiittisesti saada kohteen perusominaisuudet 

näyttämään kielteisiltä.  

Verkossa käyttäjien anonymiteetti mahdollistaa tunnistamattomana pysymisen, eikä 

käyttäjien tarvitse ottaa lausunnoistaan vastuuta samalla tavalla kuin internetin 

ulkopuolella tehtyjen lausuntojen kohdalla. Internetissä tehdyt lausunnot eivät herätä ja 

tuota erilaista vihapuhetta, vaan pikemminkin internet ympäristönä rohkaisee käyttäjiä 



ilmaisemaan mielipiteensä voimakkaammin ja äärimmäisessä muodossa. (Kiesler, 

Siegel, & McGuire, 1984.) Internetissä syntyvää vihapuhe heijastaa verkkokeskustelun 

ulkopuolista elämää, eikä sen sisältö sinänsä ole sidonnainen vain internetin maailmaan 

(Douglas, 2008). Perry ja Olsson (2009) erottelivat suoran ja epäsuoran vihapuheen. 

Suora vihapuhe kohdistuu usein yksilöihin ja ryhmiin, jotka saavat uhkauksia viestien, 

blogikirjoitusten ja sähköpostien kautta. Epäsuora vihapuhe sen sijaan tapahtuu usein 

keskustelupalstoilla, jotka rakentuvat tiettyjen yhteisöjen tai aihepiirien ympärille. 

Tämänkaltaisia alustoja voivat olla juuri keskustelupalstat ja viestiketjut. Näissä 

ympäristöissä kirjoittajat pyrkivät tavoittamaan suuremman samalla tavalla ajattelevan 

yleisön solidaarisuuden muodostamiseksi sekä ryhmäidentiteetin vahvistamiseksi. 

(Perry & Olsson, 2009.)

Verkkokeskustelut tarjoavat tietyille yhteisöille myös mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia 

ja vaikuttaa toisiinsa. On huomattu, että esimerkiksi erilaisten ääriryhmien edustajat 

toteuttavat internetissä erilaisia diskursiivisia käytäntöjä ideologiseen sääntelyyn ja 

mielipiteiden vaikuttamiseen. Näitä keinoja ovat esimerkiksi vallitsevien 

uskomusjärjestelmien vahvistaminen viittaamalla ”todistusaineistoon” (Hodsdon-

Champeon, 2010), tai tarjoamalla yksilöille kuuluvuuden kokemuksia uskottelemalla 

foorumin olevan turvallinen tila, jossa yksilö voi ilmaista itseään vapaasti (Douglas, 

2008). Näiden lisäksi on myös huomattu, että ääriliikkeiden foorumeilla ei rohkaista 

ilmaisemaan palstan valtavirrasta poikkeavia näkemyksiä (Perry & Olsson, 2009) ja 

palstoilla luodaan myös epätasa-arvoa ja sosiaalista kilpailua sisä- ja ulkoryhmien 

välillä sekä toiseutetaan joitain kolmansia osapuolia (Douglas, McGarthy, Bliuc, & 

Lala, 2005; Josey, 2010; Zickmund, 1997). Baumgartenin (2017) mukaan äärioikeiston 

internetpalstoilla toiseutetaan kolmansia osapuolia, jotka eivät ole paikalla ottamassa 

osaa keskusteluun. Tämän kirjallisuuden valossa on hyvä lähteä tarkastelemaan myös 

tämän työn aineistoa ja katsoa, löytyykö tästä aineistosta esimerkiksi yhteneviä 

mielipiteen vaikuttamisen, vihapuheen ja toiseuttamisen piirteitä.

3.Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat: Sosiaalinen 
konstruktionismi ja intersektionaalisuus

Seuraavaksi käydään läpi tutkielman teoreettisia taustatekijöitä. Ensin esitellään 

sosiaalinen konstruktionismi, joka toimii tässä tutkielmassa laajana teoreettisena 

viitekehyksenä. Esittelemällä lähestymistavan erityispiirteet kartoitetaan, mistä 



lähtökohdista tämän työn analyysi toteutetaan. Sosiaalisessa konstruktionismissa kieli, 

sosiaalinen vuorovaikutus ja erilaiset merkityksenannot ovat keskeisessä osassa. Tämän

jälkeen esitellään puolestaan intersektionaalinen perspektiivi, jonka tavoitteena on 

tarkastella samanaikaisesti yksilöiden risteäviä identiteetteja esimerkiksi etnisyyden, 

sukupuolen ja kansallisuuden suhteen. Näkökulman kautta pyritään tuomaan ilmi, 

millaisia intersektiota henkilöiden identiteettien suhteen rakennetaan diskursiivisesti.

3.1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys: Sosiaalinen konstruktionismi
Tässä tutkielmassa sosiaalinen konstruktionismi toimii laajempana viitekehyksenä 

analyysille. Tässä kappaleessa esittelenkin sosiaalisen konstruktionismin peruspiirteet ja

lähtökohdat. 1980-luvusta lähtien sosiaalitieteet ovat pyrkineet löytämään 

vaihtoehtoisia ratkaisuja näkökulmalle, jonka mukaan ihmiset ovat sosiaalisia eläimiä. 

Tämän kaltaisia lähestymistapoja olivat esimerkiksi diskurssianalyysi ja kriittinen 

diskurssianalyysi, jotka käydään tässäkin tutkielmassa myöhemmin läpi. Näitä uusia 

lähestymistapoja on luokiteltu myöhemmin sosiaalisen konstruktionismi alaluokiksi. 

Lähestymistapaa voidaan luonnehtia teoreettiseksi orientaatioksi, joka tarjoaa 

vaihtoehtoisia kriittisiä lähestymistapoja psykologian, sosiaalipsykologian ja 

sosiaalitieteiden piiriin. (Burr, 2015, s. 13-14.)

Sosiaalinen konstruktionismi lähtökohta ja ihmiskuva on anti-essentialistinen. 

Essentialismin mukaan ihmisten luonne perustuu biologiaan tai ympäristöön ja etsii 

syitä ihmisten käyttäytymiseen psykologisista tekijöistä ja rakenteista, eikä sosiaalisista 

prosesseista kuten sosiaalinen konstruktionismi. Burrin mukaan sosiaalisessa 

konstruktionismissa on useita keskeisiä tunnusmerkkejä. Lähestymistapa suhtautuu 

kriittisesti tavanomaisiin tapoihin ymmärtää sosiaalista todellisuutta. Se haastaa ajatusta

siitä, jonka mukaan sosiaalista maailmaa voidaan tulkita puolueettomasti objektiivisten 

havaintojen kautta. Sosiaalinen konstruktionismi asettuu jossain määrin empirismin, 

positivismin ja epistemologisia positioita vastaan. Positivismin ja empirismin mukaan 

maailmaa voidaan ymmärtää havaintojen ja tulkintojen kautta. Sosiaalinen 

konstruktionismi näkee asian puolestaan päinvastoin. Sukupuolesta rakennettuja 

kategorioita voidaan esimerkiksi tarkastella lähestymistavassa maskuliinisuutta ja 

feminiinisyyttä koskevien normatiivisten kuvausten kautta. Tämän lisäksi kiinnostuksen

kohteena voi olla erilaisten sukupuolikategorioiden rakentuminen. (Mts, 2015, s. 14-

17.)



Toinen keskeinen piirre lähestymistavassa on historian ja kulttuurin merkitys. Burrin 

mukaan esimerkiksi ymmärrys käsitteestä ”lapsi” on muuttunut historian saatossa.  

Käsitykset siitä, millaista suojelua lapset vaativat vanhemmilta, ovat muuttuneet 

historian saatossa. Hänen mukaansa lasten asema on muuttunut niin, että nykyään lapset

ovat pieniä aikuisia lakisääteisiä tekijöitä lukuun ottamatta. Lapsiin liitetyt merkitykset 

ovat sidonnaisia historiaan ja kulttuuriin. Käsitykset heijastavat erilaisia aikakausia 

kulttuurissa ja historiassa, mutta ovat tämän lisäksi historian ja sen hetkisen kulttuurin 

tuottamia ilmiöitä. Käsitykset syntyvät kulttuurissa vallitsevien sosiaalisten ja 

taloudellisten tekijöiden kautta. (Mts 2015, s. 15.) On ilmiöitä ja asioita, joita ei tunneta 

esimerkiksi länsimaisessa kulttuurissa (Stearns, 1995). Burr totesi, että Japanissa sana 

”amae” viittaa suloisen riippuvuuden tunteeseen toista henkilöä kohtaan. Kyseessä on 

vahvasti kulttuurisidonnainen tunne, jota ei tunneta muualla. Sosiaalinen 

konstruktionismi lähestyykin sosiaalista todellisuutta siten, että vuorovaikutuksen 

kautta syntyvät merkitykset, kategoriat ja konseptit ovat kulttuurisesti, historiallisesti ja 

sosiaalisesti ymmärrettyjä ilmiöitä. Sosiaalinen konstruktionismi korostaa myös tiedon 

muodostumista sosiaalisten prosessien kautta. Sosiaalinen todellisuus syntyy yksilöiden

välisessä vuorovaikutuksessa ja sen kautta luodaan jaetut käsitykset sosiaalisesta 

maailmasta. Sosiaalinen konstruktionismi näkee kielen sosiaalisena toimintana sekä 

keskeisenä tapana konstruoida sosiaalista maailmaamme. (Burr, 2015, s. 15-17.) 

Burr korosti myös tiedon ja sosiaalisen toiminnan välistä yhteyttä. Sosiaalisen 

konstruktionismin mukaan tieto pitää yllä tiettyjä sosiaalisia käytäntöjä. Tieto tai 

sosiaaliset konstruktiot maailmasta vaikuttavat ihmisten toimintaan. Hän nosti esille 

USA:n ja Britannian 1800-luvun alkoholikulttuurin, jolloin raittiusliikkeen myötä 

käsitys alkoholista muuttui ja sen hallitsematonta käyttöä alettiin pitämään sairautena. 

Muutoksen myötä juopuneet henkilöitä ei enää rangaistu, vaan heille tarjottiin 

lääketieteellistä sekä psykologista apua. Tiedon muokkautuminen johti erilaiseen 

sosiaalisen toimintaan. (Mts, 2015, s. 15-16.)

Diskurssin käsite kuuluu oleellisesti sosiaaliseen konstruktionismiin, tiedon 

muodostumiseen sosiaalisen vuorovaikutukseen ja tämän tutkielman analyysiin. 

Focaultin mukaan diskurssit ovat käytäntöjä, jotka muodostavat objektit, joita ne 

käsittelevät (Foucault, 1972 s. 49). Diskurssi viittaa esimerkiksi merkityksiin, 

metaforiin, representaatioihin tarinoihin tai henkilöihin, jotka saavat diskurssin myötä 



erilaisia merkityksiä. Samasta tapahtumasta voi olla erilaisia versioita. Niiden 

merkitykset voivat muuttua ja kilpailla keskenään sosiaalisessa todellisuudessa. 

Kilpailevat diskurssit korostavat eri asioita, nostavat eri asioita jalustalle ja pyrkivät 

saavuttamaan hallitsevan aseman muihin diskursseihin nähden. Diskurssit eivät ole 

kuitenkaan asenteita tai uskomuksia. Lausunnot ja kirjoitukset eivät synny yksilön 

sisäisestä psykologisesta maailmasta, vaan kulttuurissa vallitsevista diskursseista. 

Diskurssit näkyvät sosiaalisessa maailmassa ihmisten lausunnoissa ja kirjoituksissa. 

Ihmisten lausunnot ja kirjoitukset puolestaan saavat merkityksensä siinä 

diskursiivisessa kontekstissa, missä ne ilmenevät. Sosiaalisessa maailmassa monet 

erilaiset objektit ja asiat voivat olla osana diskurssien rakentumista. (Burr, 2015, s.75-

77.) Kaiken kaikkiaan tietomme syntyy diskurssien kautta, jolloin ne määrittelevät ja 

tuottavat sosiaalisen maailman kohteita. Ne määrittelevät myös, kuinka jostain 

aihepiiristä puhutaan. (Hall, 2001, s. 72.)

3.1.1 Teoreettinen perspektiivi: Intersektionaalinen näkökulma
Intersektionaalisuuden käsite heijastaa sosiaalisen elämän luonnetta, sillä kaikilla 

ihmisillä on tavalla tai toisella useampi sosiaalinen kategoria, joihin he kuuluvat. 

Minkään yksittäisen kategorian ei voi sanoa riittävällä tavalla selittävän, kuinka 

reagoimme sosiaalisen ympäristöömme ja miten sosiaalinen ympäristömme reagoi 

meihin. Käsitteen kehitys on lähtenyt liikkeelle kiinnostuksesta siihen, miten ihmiset 

kokevat identiteettiensä moninaisuuden. Identiteetit ovat muuntuvia ja voivat kehittyä 

ajan mukana, mutta samaan aikaan ihmiset kokevat ne varsin pysyvinä asioina, jotka 

antavat ihmiselle jatkuvuuden tunnetta. Tietyt identiteettikategoriat, kuten esimerkiksi 

sukupuoli, ovat olleet historian saatossa aina läsnä. Kategorioiden sosiaaliset 

vaikutukset riippuvat toki myös monista tilannekohtaisista tekijöistä. (Shields, 2008.)

Intersektionaalisuuden tarkka määritelmä vaihtelee kontekstin mukaan, mutta 

yhtenevää kaikissa määritelmissä on useiden sosiaalisten identiteettien tarkastelu 

samaan aikaan. Ihmisten erilaiset sosiaaliset identiteetit ovat keskeisessä osassa 

yksilöiden elämää, sillä ne organisoivat monella tavalla ihmisen sosiaalisia suhteita.   

Sosiaaliset identiteetit on ymmärrettävä suhteessa toisiinsa ja saavat merkityksensä 

suhteessa toiseen kategoriaan. Esimerkiksi sukupuoli kategoriana syntyy suhteessa 

johonkin toiseen kategoriaan. Tämän lisäksi sosiaaliset kategoriat myös vahvistavat 

toisiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kategorioiden muodostuminen ja ylläpitäminen ovat 



dynaamisia prosesseja, jossa yksilö on jatkuvasti itse aktiivisesti mukana. Ihmiset eivät 

ole ainoastaan passiivisesti osana jotain identiteettipositioita, vaan ylläpitävät ja 

harjoittavat niitä itse myös omalla osallistumisellaan. Sosiaaliset identiteetit saavat 

myös tietynlaisen normaaliuden leiman. Tämä tarkoittaa sitä, että identiteetit jonkun 

kategorian sisällä saavat tavallisuuden leiman toisen kategorian näkökulmasta katsoen. 

Etnisiin kategorioihin oletetaan esimerkiksi sisältyvän erilaiset sukupuolet. Tästä 

voidaan päätellä erilaisten sukupuolikategorioiden olevan yleismaailmallisesti 

ymmärrettyjä jaotteluita, jotka käsitetään samalla tavalla. (Shields, 2008.)

Intersektionaalisuuden on myös todettu synnyttävän mahdollisuuksia sekä sortoa (Baca 

Zinn & Dill 1996). Yksilön kuuluessa esimerkiksi johonkin enemmistöön, hänelle on 

tarjolla enemmän mahdollisuuksia, palkkioita sekä korkeampi sosiaalinen status kuin 

joissain muissa intersektionaalisissa positioissa. Intersektionaalisuudessa on myös 

huomioitava se, mistä näkökulmasta asioita tarkastelee ja mihin tilannetta vertaa. 

Intersektionaalinen positio voi olla alistetussa asemassa suhteessa johonkin toiseen 

positioon, mutta puolestaan paremmassa asemassa vertailun kohteen vaihtuessa. 

Valkoinen, seksuaaliseen vähemmistöön kuuluva nainen voi olla epäsuotuisassa 

asemassa, koska hän poikkeaa heteroseksuaalisesta normista. Hän voi kuitenkin 

puolestaan olla etuoikeutetussa asemassa etnisestä näkökulmasta katsoen. (Shields, 

2008.)

Intersektionaalisuus onkin saanut merkittävän aseman keskeisenä näkökulmana 

sukupuolen tarkastelua varten. Näkökulma on tarjonnut ratkaisuja kahteen asiaan. 

Ensinnäkin se on tarjonnut keinon tarkastella sukupuolta tavalla, jossa huomioidaan 

sosiaalisten rakenteiden ja sosiaalisen identiteetin muut ulottuvuudet. Nämä muut 

ulottuvuudet vaikuttavat merkittävästi siihen, miten sukupuoli ymmärretään 

sosiaalisessa maailmassa. Risteävien identiteettien tarkastelu auttaa ymmärtämään 

sosiaalista maailmaa paremmin. USA:ssa esimerkiksi etnisyys ja sosiaalinen luokka 

vaikuttavat siihen, millä tavoin sukupuoli nähdään. Toiseksi intersektionaalisuus tarjoaa

ylipäätään tavan tarkastella niitä monia ominaisuuksia, joiden kautta sosiaaliset 

identiteetit määritetään ja syntyvät. Etnisyyden, sosiaalinen luokan ja sukupuolen 

lisäksi voidaan tarkastella esimerkiksi ikää, kyvykkyyttä ja seksuaalista suuntausta. 

(Mts, 2008.)



Tutkielmassa intersektionaalinen perspektiivi on valittu taustalle, koska yhtenä 

tavoitteena tässä työssä on tarkastella al-Holin leirillä olevien jäsenten risteäviä 

identiteettejä ja miten niitä rakennetaan yleisessä keskustelussa. Verkkokeskusteluissa 

voidaan esimerkiksi rakentaa toiseutta viittaamalla leiriläisten taustoihin ja erilaisiin 

ryhmäjäsenyyksiin. Intersektionaalinen perspektiivi antaa tarjoaa hyvät lähtökohdat 

keskusteluketjun tarkastelulle kontekstin huomioon ottaen.

3.2 Tutkielman teoreettis-metodologinen lähestymistapa: Kriittinen diskursiivinen 
psykologia ja retorinen psykologia

Seuraavaksi esitellään kriittiinen diskursiivinen psykologia (KRP) ja retorinen 

psykologia (RP), jotka toimivat yhdessä tämän tutkielman teoreettis-metodologisena 

lähestymistapana. KRP:n esittelyn yhteydessä avataan diskurssin ja subjektiposition 

käsitteitä, jotka ovat merkittävässä roolissa tämän työn tutkimuskysymysten suhteen. 

Tämän jälkeen esitellään retorisen psykologian lähtökohtia. Retorisessa psykologiassa 

keskeisessä osassa ovat keskustelun argumentatiivinen luonne ja erilaiset retoriset 

vaikuttamisen keinot.  Avaan myös kappaleen lopuksi retoriikan, kielen sekä 

diskurssien keskinäistä suhdetta analyysin lähtökohtien selkeyttämiseksi.

3.2.1. Kriittinen diskursiivinen psykologia
Kriittinen diskursiivinen psykologia (KRP) perustuu merkitysten antamisen 

tarkasteluun mikro- ja makrotasolla (esim Edley, 2001). Keskustelut ruohonjuuritasolla 

saattavat usein ilmentää merkittäviä yhteiskunnallisia diskursseja ja näiden kahden 

välisestä yhteydestä ollaankin kiinnostuneita tässä lähestymistavassa. Lähestymistavan 

hengessä yhteys on toki kaksisuuntainen ja myös yhteiskunnassa vallitsevat diskurssit 

vaikuttavat sosiaaliseen kanssakäymiseen myös mikrotasolla. (Wetherell, 1998.) Kieli 

ei ainoastaan heijasta yhteiskuntaa vaan on myös mukana rakentamassa sitä 

(Pennycook 2004).

Lähestymistavassa ollaan kiinnostuneita kontekstisidonnaisuuden lisäksi myös siitä, 

miten sosiokulttuuriset tottumukset ohjaavat sosiaalista todellisuutta ja asettavat sille 

rajoja. Näin ollen voidaan sanoa, että kriittinen diskursiivinen psykologia (Edwards & 

Potter, 1992) kiinnittää diskursiivista psykologiaa enemmän huomiota valtaan ja 

epätasa-arvoon liittyviin kysymyksiin. (Wetherell, 2003.)

KRP tarjoaakin sopivan näkökulman tähän työhön, koska tavoitteena on tarkastella 

internetkeskustelussa ilmenevän kielenkäytön kautta, kuinka toiseutta luodaan. Huomio



kiinnittyy nimenomaan kielenkäytön kautta esiin nouseviin ilmiöihin. Toiseuttamisen 

tavat voivat liittyä esimerkiksi sukupuoleen, etnisyyteen, tai kansallisidentiteettiin ja 

kaikkia näitä ilmiöitä on joka tapauksessa mielekästä tarkastella nimenomaan KRP:n 

näkökulmasta.

Lähestymistapa nojaa kolmeen pääkäsitteeseen. Käsitteet ovat tulkintarepertuaarit, 

subjektipositiot ja ideologiset dilemmat. Tulkintarepertuaarit ovat koherentteja tapoja 

puhua objekteista sekä tapahtumista maailmassa. Ne toimivat sosiaalisen maailman 

ymmärtämistä helpottavina työkaluina ja ovat ikään kuin yhteisöjen sosiaalisen 

maailman perusta. Diskurssianalyyttisesti sanoen tulkintarepertuaarit ovat keskustelujen

kulmakiviä ja keskustelija voi hyödyntää niistä saatuja resursseja päivittäisessä 

sosiaalisessa kanssakäymisessä. (Edley, 2001.)  Suuntaus perustuu tulkintarepertuaarien

monipuolisuuteen merkityksenannon suhteen ja näin ollen niitä voidaan hyödyntää 

monella eri tavalla. Tulkintarepertuaarien moninaisuus tarkoittaakin, että monessa 

tilanteessa ne ovat keskenään ristiriidassa ja tätä kautta voikin syntyä ideologisia 

dilemmoja. Dilemmat ilmenevät usein merkityksenantoon liittyvissä käytännöissä. 

(Billig, 1987). Tulkintarepertuaarit ja diskurssit eivät ole täysin sama asia, sillä 

tulkintarepertuaarit ovat hieman diskursseja tarkempia merkityksenannon suhteen. 

(Edley, 2001.)

Subjektipositiot puolestaan kuvaavat henkilöiden positioita kielen kautta eri 

konteksteissa (Wetherell, 1998). Subjektipositioissa oleellista on myös niistä käytävä 

keskustelu sosiaalisen kanssakäymisen lomassa. Yksilöt voivat hyväksyä tai hylätä 

jossain tietyssä keskustelussa saaman subjektipositiot (Edley, 2001). Subjektipositioihin

liittyy erilaisia oikeuksia ja vastuita (Davies & Harré 1999, s. 35). Sosiaalisessa 

kanssakäynnissä keskustelijat ja muut tahot asettuvat tiettyihin asemiin, positioihin ja 

rooleihin suhteessa toisiinsa. Kanssakäymisen yhteydessä osallistujat voivat liittää 

tiettyjä ominaisuuksia itselleen ja muille. Tämän myötä kanssakäymisessä syntyy 

tilanteita, jossa ihmiset asemoivat itsensä johonkin positioon ja muita henkilöitä 

”toisen” positioon. Itsensä positiointi viittaa diskursiivisiin käytäntöihin, jossa puhuja 

yrittää asemoida itsensä tavalla, jolla hän saisi liitettyä itsensä johonkin positioon, 

rooliin, tai identiteettiin. Toiseksi asemointi puolestaan viittaa jonkun muun kuin 

puhujan sosiaalisen position konstruointiin. Tämänkaltaisia tahoja voivat olla 

keskustelun muut osallistujat, tai kolmannet osapuolet, jotka eivät ole keskustelussa 



mukana. Positiontia analysoitaessa ollaan siis kiinnostuneita, miten ihmisiä asemoidaan 

kielenkäytön kautta sosiaalisessa kanssakäymisessä. (Baumgarten, 2017.) Al-Holin 

naisten ja lasten mahdollinen asemointi ”toiseksi” saadaan luontevimmin esiin 

esimerkiksi tutkimalla, millaisia positioita verkkokeskustelussa pakolaisleirin jäsenille 

tarjotaan.

Yhteenvetona voidaankin sanoa, että kokonaisuudessaan kriittinen diskursiivinen 

psykologia tarkastelee, kuinka tulkintarepertuaarit ja subjektipositiot syntyvät, sekä 

miten niitä käytetään sosiaalisen kanssakäymisen yhteydessä. Lähestymistavassa 

keskitytään erityisesti siihen, mitä kielen käyttäjät saavuttavat keskustelun yhteydessä 

käyttämällä erilaisia merkityksenannon resursseja. Erilaiset puheen funktiot voivat olla 

esimerkiksi itsensä ymmärretyksi tekeminen tai itsensä esittäminen tietynlaisena 

henkilönä. (Edley, 2001.)

3.2.2 Retorinen psykologia
Retorinen psykologia (Billig, 1991, 1996; Billig ym., 1988), toimii tässä tutkimuksessa 

metodologisena lähestymistapana kriittisen diskursiivisen psykologian ohella. 

Diskursiivinen ja retorinen ajattelu on saavuttanut melko merkittävän tieteellisen 

aseman sosiaalipsykologiassa (Potter & Wetherell, 1987; Billig, 1991, 1996; Edwards &

Potter, 1992). Retorinen psykologia pyrkii tunnistamaan diskursiivisia strategioita ja 

argumentteja erilaisten diskurssien lomasta. Keskittymällä kielenkäytön tapoihin 

lähestymistapa pyrkiikin osoittamaan, kuinka erilaiset säännönmukaisuudet 

argumentoinnissa liittyvät välittömään diskursiivisen kontekstiin sekä myös laajempaan

kulttuuriseen ajatteluun. (Gibson, 2013.)

Lähestymistavassa retoriikka ja argumentaatio nähdään siis keskeisenä osana sosiaalista

elämää. (Billig, 1987). Retorista psykologiaa on käytetty tarkentamaan tiettyjen 

sosiaalisten konstruktioiden luonnetta. Monien ilmiöiden kohdalla on huomattu, että ne 

ovat pohjimmiltaan luonteeltaan retorisia. Retorinen psykologia käsitteleekin erilaisia 

ilmiöitä muuntuvina ja joustavina, sillä puhuja voi muokata niitä sosiaalisessa 

todellisuudessa argumentoinnin kautta. Billig näkee esimerkiksi diskurssien luonteen 

olevan dialoginen, retorinen sekä argumentatiivinen, (Billig, 1991) mikä on tämän 

tutkielman kannalta oleellista. Tavoitteena tässä työssä on tarkastella, millä retorisilla 

keinoilla toiseutta luodaan al-Holin leirin naisten ja lasten kohdalla. Internetin 

keskustelupalstoilla argumentoidaan usein omien näkökulmien puolesta, kun on kyse 



jostain kiistanalaisesta aiheesta. Mielipiteitä syntyy puolesta sekä vastaan ja näitä 

mielipiteitä perustellaan erilaisin retorisin keinoin. Näin ollen kriittisen diskursiivisen 

psykologian ja retorisen psykologian yhdistäminen onkin mielekäs valinta tämän työn 

tavoitteen kannalta.

Ideologisen dilemmaattisuuden käsite kuuluu myös oleellisesti retoriseen 

lähestymistapaan. (Billig ym., 1988). Ajatus tästä kehittyi alun perin, koska 

sosiaalipsykologisen tutkimuksen ei nähty huomioivan riittävällä tavalla sitä 

kulttuurista ja historiallista kontekstia, jossa yksilöt muodostavat ja ilmaisevat erilaisia 

mielipiteitä. Tämän lisäksi oltiin myös huolissaan siitä, kuinka sosiologiset kuvaukset 

saivat yksilöt näyttämään passiivisilta uskomusjärjestelmien vastaanottajilta. Kolmas 

huolenaihe liittyi sosiaalitieteissä vallinneeseen olettamukseen siitä, että vallitseva 

julkinen mielipide jotain aihetta koskien merkitsee kaikkien olevan yksimielisiä jonkun 

aiheen suhteen. (Condor & Gibson, 2007.)

Billigin mielestä esimerkiksi länsimaisessa kulttuurissa on useita teemoja, jotka 

sisältävät monia mahdollisia näkökulmia, ristiriitoja ja konflikteja. Hän antoikin 

muutaman esimerkin näistä konflikteista ja ristiriidoista. Hän näki esimerkiksi, että 

länsimaisten ihmisten ajattelua ohjataan samanaikaan kohti suvaitsevaisuutta, mutta 

toisaalta syrjintää. Hän sanoi myös tasa-arvon kunnioittamisen ja toisaalta auktoriteetin 

kunnioittamisen luovan toisen mahdollisen jännitteen länsimaisessa ideologisessa 

ajattelussa. Kolmas esimerkki koski puolestaan köyhiä ihmisiä ja kuinka heitä kohteen 

tunnetaan sympatiaa, mutta toisaalta pidetään vastuussa omasta tilanteestaan. Kaikissa 

näissä esimerkeissä syntyy ideologisen ajattelun seurauksena moraalisia dilemmoja, 

joita voi pohtia ja joiden puolesta voi argumentoida. Tämä tiivistää hyvin arkiajattelun 

ongelmallisuuden, sillä aina voi olla enemmän sanottavaa, argumentoitavaa tai jotain 

tilannetta koskien. (Billig ym., 1988.) Billig (1987; 1991) näkikin, että ideologiset 

dilemmat alleviivaavat hyvin, kuinka viralliset sekä arkijärkeen perustuvat ideologiat 

molemmat sisältävät sisäisiä ristiriitaisuuksia ja dilemmaattisia teemoja.  

Retorisessa psykologiassa on ylipäätään keskeisessä roolissa argumenttien ja vasta-

argumenttien välinen dynamiikka. Billig huomasi erilaisten lausuntojen, henkilöiden 

valitsemien positioiden, väitteiden tai kuvausten olevan aina kumottavissa. Hän uskoi, 

että jokaiselle argumentille on löydettävissä yhtä hyvä vasta-argumentti ja jokaiselle 

keskustelussa otetulle positiolle tai kannalle on vaihtoehtoisia näkökulmia. Kieli 



nähdään keskeisenä osana psykologisia prosesseja ja ihmisten toiminnan luonteeseen 

kuuluu oleellisesti kanssakäymisen ja retoriikan luonne. Psykologiset prosessit kuten 

esimerkiksi erilaiset arviot tilanteista sekä mielipiteiden ilmaisu nähdään retoriikan ja 

argumentaation lasien läpi tässä lähestymistavassa. (Billig, 1996.) Herbert Simmonsin 

mukaan retorisessa analyysissa tutkijan tehtävänä on havaita, millä retorisin keinoin 

puhuja yrittää konstruoida oman versionsa asioiden ”todellisesta luonteesta ja kuinka 

tämä yrittää vakuuttaa kuulijat tästä. (Simmons, s. 11, 1990). Tämänkin tutkielman 

aineistoa tarkastellessa voi tulla tilanteita, joissa päästää tarkastelemaan 

verkkokeskustelussa käytävää mielipiteiden vaihtoa, joissa argumentteja esimerkiksi al-

Holin leirin naisista ja lapsista pyritään kumoamaan vasta-argumenteilla.

3.2.3. Retoriikan, diskurssien ja kielen keskinäinen suhde
Retoriikan pääpiirteiden lisäksi on myös tärkeä ymmärtää, miten retoriikka, diskurssit 

ja kielenkäyttö kietoutuvat yhteen. Potter ja Wetherell (1987) totesivat, että perinteisiä 

sosiaalipsykologian kysymyksiä olisi tarkastella diskurssianalyysin ja retoriikan kautta. 

He näkivät ihmisten kielenkäytön ja puheen olevan sosiaalista toimintaa, jonka luonne 

on retorinen ja argumentatiivinen. Näin ollen retoriikka ja kieli ovat tiiviisti yhteydessä 

toisiinsa, sillä retoriikka on sosiaalista toimintaa kielenkäytön kautta. (Potter & 

Wetherell, 1987.) Diskurssianalyytikkojen mukaan ihmisten välisessä interaktiossa on 

yleensä varsin tavanomaista, että esitetään monia erilaisia kantoja ja puheessa syntyy 

erilaisia variaatioita. Ihmiset käyttävät joskus saman keskustelun erilaisia puhetapoja 

saavuttaakseen erilaisia päämääriä ja tässä retoriikka on keskeisessä osassa (Billig, s.16,

1991.)

Sosiaalipsykologiassa kriittisen diskursiivisen psykologian ja retorisen psykologian 

tutkijat ovat tutkineet paljon nationalistista äärioikeistopuhetta sekä 

maahanmuuttovastaisia diskursseja (Billig 1987, 1995; Reicher & Hopkins 2001; 

Verkuyten 2013; Wood & Finlay 2008). Kriittinen diskursiivinen psykologia ja 

retorinen psykologia keskittyvät molemmat diskurssien argumentatiiviseen luonteeseen 

sekä diskurssien merkittävään rooliin yhteiskunnallisten valtasuhteiden tuottajana sekä 

vahvistajana. Näkökulmat ottavat sosiaalisen ja historiallisen kontekstin huomioon. 

(Taylor 2001.) Kriittinen diskursiivinen psykologia näkee diskursseilla olevan 

esimerkiksi sosiaalisia ja poliittisia vaikutuksia puhujan aikomuksista riippumatta 

(Edwards & Potter 1992; Edley 2001). Retorisen psykologian näkökulmasta katsoen 



poliittisia diskursseja tulee tarkastella aina sen argumentatiivisessa kontekstissa, jotta 

ymmärtää mitä näkökulmia yritetään puolustaa tai kumota. (Billig 1987).

Yleisesti ottaen molemmat lähestymistavat keskittyvät psykologisten prosessien 

sosiaaliseen ja diskursiiviseen luonteeseen. Analyyttisesta näkökulmasta katsoen 

molemmat ovat kiinnostuneita yksityiskohdista, merkityksistä, sekä kontekstista. 

Molemmat viitekehykset näkevät kielen myös samalla tavalla resurssina, jonka avulla 

voi vaikuttaa sosiaalisessa maailmassa tapahtuviin käytäntöihin ja seurauksiin. Tämän 

lisäksi retorinen psykologia ja diskursiivinen psykologia näkevät ideologisen konfliktin 

ja vaihtelevuuden olevan keskeisessä osassa oikean elämän diskursseja. Diskurssien 

nähdään rakentuvan monien potentiaalisesti ristiriidassa olevien positioiden ympärille 

ja ihmisten on neuvoteltava näiden olosuhteiden keskellä. Potter (1998, s.234) toteaakin

näiden kahden lähestymistavan sulautuneen suurelta osin yhteen.  Potter onkin 

ehdottanut käsitettä ”diskursiivinen sosiaalipsykologia”, jolla viitataan yleisesti 

diskurssianalyysin, keskusteluanalyysin ja retoriikkaan liittyviin ideoihin.

4.  Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Tutkielmassa ollaan kiinnostuneita siitä, ketkä ovat ”toisia”, kuinka toiseutta luodaan, 

sekä millä tavoin al-Holin leirin naisia ja lapsia asemoidaan keskustelussa. Leirin 

jäseniin kohdistui kommentointia, joissa heitä asetetaan ”toisen” asemaan erilaisin 

retorisin keinoin. Analyysissa näitä keinoja esitellään ja keinojen funktioita. 

Kiinnostuksen kohteena  on naisten ja lasten asemointi seuraavassa kappaleessa 

kuvattavassa HS:n verkkokeskustelussa ja millaisia subjektipositioita heille muodostuu 

keskustelun yhteydessä.

Tämän työn tutkimuskysymykset ovat:

1. Kuinka toiseutta luodaan al-Holin lasten ja naisten palauttamiseen liittyvässä 

keskustelussa Helsingin Sanomien verkkosivuilla?

2. Minkälaisia subjektipositioita näille lapsille ja naisille luodaan?

5. Aineiston ja analyysin kuvaus
Valitsin aineistokseni Helsingin Sanomien 16.12 uutiseen liittyvän keskusteluketjun. 

(Linkki uutiseen ja ketjuun: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006345215.html) 

Aineisto löytyy myös työn lähdeluettelosta. Uutinen liittyi hallituksen lopulliseen 

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006345215.html


päätökseen Al-Holin naisia ja lapsia koskien. Päätös esiteltiin osittain tämän työn 

johdannossa. Tässä tutkimuksessa käytetään internetistä löytyvää keskustelupalstaa, 

koska internetin merkitys on suuri nykymaailman yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

Valitsin tähän tapahtumaan liittyvän ketjun, koska hallituksen päätöksen voisi nähdä 

herättäneen paljon erilaisia mielipiteitä leirin jäsenistä ja heihin liittyvästä päätöksestä. 

Helsingin Sanomat on merkittävä sanomalehtitalo Suomessa, mikä tarkoittaa heidän 

uutisten tavoittavan suuren yleisön, jolloin heidän uutisiinsa liittyy usein aktiivista 

keskustelua internetissä. Valitsemassani ketjussa oli 210 kommenttia, joista lähdin 

etsimään kommentteja, joista voisi löytyä analysoitavaa toiseuden suhteen.

Keskustelupalstan tai keskusteluketjun voidaan määritellä olevan verkossa sijaitseva 

keskustelualue, jossa käyttäjät vaihtavat ajatuksia, keskustelevat, sekä jakavat 

informaatiota (Mann & Stewart 2000, s. 219). Witschgen mukaan keskustelupalstoilla 

on pienistä eroista huolimatta usein yhteneviä piirteitä. Tyypillisesti palstat ovat 

julkisia, osallistujilla on mahdollisuus anonymiteettiin, keskustelut on järjestetty 

aiheiden perusteella, keskusteluita moderoidaan sekä ohjataan eikä keskustelijoiden 

tarvitse olla keskusteluketjussa samaan aikaan. Keskusteluketjut tai keskustelufoorumit 

on luotu nimenomaan keskustelua varten ja näillä alustoilla ihmiset voivat nostaa esille 

kysymyksiä, kertoa omia ajatuksiaan sekä argumentoida eri kantojen puolesta. 

Palstoilla voi myös vastata muiden viesteihin ja luoda keskustelua myös tätä kautta. 

(Witschge, 2008.) Työn aineistona toimiva HS:n ketju myötäileekin näitä edellä 

mainittuja tyypillisiä piirteitä esimerkiksi keskustelun, moderaation ja avoimuuden 

suhteen. Työn aineisto on joulukuulta 2019, jolloin HS:n verkkosivuja moderoi 

Interaktiv Säkerhet-yritys. (Mäkinen, 15.1.2020.) 

Analyysissa käytettiin kriittistä diskursiivista psykologiaa ja retorista psykologian 

yhdistelmää ja tavoitteena oli tarkastella, millaisia ”toisen” subjektipositiota 

keskustelussa rakennettiin. Intersektionaalinen näkökulma tuotiin mukaan syventämään

risteävien identiteettien ja positioiden rakentumisen tarkastelua. Ensimmäinen vaihe 

analyysissa oli pyrkiä löytämään toistuvia säännönmukaisuuksia ja nostamaan niitä 

esille (Potter & Wetherell 1987). Tämän jälkeen pyrittiin tunnistamaan kommenteissa 

käytetyt diskursiiviset strategiat ja retoriset työkalut. Lopuksi pohditaan, millaisia 

funktioita puheenvuoroilla oli ja millä keinoin luotiin toiseutta. Tämä kolmivaiheinen 

analyysitapa pohjautui Sakin ja Petterssonin (2016) ajatuksiin.



6. Tulokset
 Alaluvuissa esitellään keskeiset subjektipositiot. Positioita muodostettiin yhteensä 

kuusi kappaletta. Ensimmäinen subjektipositio nimettiin ristiriitaisten naisten positioksi,

jossa luotiin uhkakuvia alleviivaamalla leirin naisten mahdollista Isis-jäsenyyttä. 

Toisessa alaluvussa puolestaan esitellään ”Suomen yhteiskunnan hylänneet terroristit”-

subjektipositio. Positiossa leirin jäseniä rakennettiin Suomen yhteiskunnan hylänneinä 

jäseninä. Alaluvussa 6.3 puolestaan leirin jäsenten suomalaisuutta rakennettiin 

riittämättömänä heidän taustansa vuoksi. Neljännessä subjektipositiossa puolestaan al-

Holin leirin jäseniä rakennettiin yhteiskunnallisena taakkana Suomelle. Alaluku 6.5 

käsitteli puolestaan poliitikkoja, joita rakennettiin vastuuttomina omaa ideologiaan 

ajavina henkilöinä. Aineistossa löytyi myös kommentteja, jossa al-Holin leirin naisia ja 

lapsia ei asetettu ”toisen” asemaan. Kappaleen lopussa alaluvussa 6.6 analysoitiin 

kannanottoja, joissa leirin naiset ja lapset nähtiin olevan Suomen vastuulla. Viidennen 

subjektiposition tavoin kuudes ja viimeinen positio on nostettu aineistosta esiin 

kommentoinnin runsauden vuoksi, vaikka ne eivät olleetkaan tutkimuksen ensisijaisia 

kiinnostuksen kohteita.

6.1  Ensimmäinen subjektipositio: Ristiriitaiset identiteetit
Aineistosta nousi ensimmäisenä esille ”Isis-äitien” tai ”Isis-naisten” käsitteen käyttö, 

joka toistui useasti. Seuraavassa tähän positioon liittyviä kommentteja HS:n 

viestiketjusta (kirjoittaja lisännyt korostukset alla oleviin kommentteihin):

”--Hallitus ei halua tehdä päätöstä ISIS-äitien noutamisesta pelossa että gallup-

kannatus putoaa.”

”Koska äidit ovat uutisten mukaan sanoneet etteivät luovu lapsistaan, hallituksen 

linjaus tarkoittaa siis käytännössä sitä, että ulkoministeriönvirkamies voi tehdä 

myönteiset päätökset siitä, että halukkaat ISIS-äidit palautetaan lasten mukana 

Suomeen.--”

”Hallituksen päätös al Hol'in leirin äitien (vanhempien) kotiuttamisen seurauksena on 

myös Suomessa tehtävien lasten huostaanottojen perusteiden vastattava nyt ISIS-äitien

lasten huostaanoton perusteita.--”

”Hallitus petti suomen kansan ja tuo nyt ISIS-naiset Suomeen virkamiespäätöksellä, 

kun ei itse halunnut ottaa vastuuta.”



”-- Kas kun ISIS-äidit tuodaankin nyt "virkavastuulla" ja "viranomaisen 

tapauskohtaisen harkinnan perusteella".

Kuten aiemmin on todettu, al-Holin leirin naisia on epäilty terroritoimintaan 

osallistumisesta. Aiemmissa tutkimuksissa ollaan huomattu, että naisterroristien 

kohdalla korostetaan usein kehoon liittyviä asioita tai äitiyden roolia (Brunner, 2005, 

2007). Tämä huomattiin myös tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin venäläistä 

uutisraportointia ja Tšetšenian konfliktia. Naisterroristien kohdalla korostetaan heidän 

poikkeavuuttaan miesterroristeista sekä sitä, kuinka heidän käyttäytymisensä poikkeaa 

uskonnon vaatimista sukupuolinormeista sekä yleisistä sukupuolinormeista 

(Shcheblanova & Yarskaya-Smirnova, 2009 s. 250). Naylorin mukaan puolestaan 

(1990) väkivaltaiset naiset rikkovat kulttuurisia sukupuolinormeja. Yhteenvetona 

voidaankin todeta, että Isisin, naiseuden ja äitiyden mainitseminen HS:n 

keskusteluketjuissa ovat keinoja hyödyntää vallitsevia diskursseja terrorismista, 

radikalisaatiosta, naiseudesta sekä äitiydestä. Seuraavaksi keskitytään niihin keinoihin, 

joilla näitä diskursseja hyödynnetään.

”Isis-äiti” sekä ”Isis-nainen” ovat käsitteinä hyvin mielenkiintoisia ilmaisuja 

intersektionaalisesta näkökulmasta katsoen. Kuten Potter toteaa, kuvauksia jostain 

tietystä kohteesta konstruoidaan sosiaalisten toimien toteuttamista varten. 

Peruskategorisointi onkin yksi retorinen keino rakentaa kuvauksia, sillä eri 

kategorioihin liitetään tiettyjä ominaisuuksia. Näiden ominaisuuksien myötä luodaan 

tietty representaatio käsiteltävästä asiasta tai kohteesta. (Potter, s. 199-200, 1996.) Isis-

äiti” ja ”Isis-nainen” ovatkin mielenkiintoisia intersektionaalisesta näkökulmasta 

katsoen, sillä molemmissa käsitteissä käytetään kahta hyvin erilaista kategoriaa, sekä 

kahta hyvin erilaista diskursiivista resurssia. Näiden kategorioiden välisen eron voisi 

käsitteellistää kontrastin muodostamiseksi (contrast formulation) (Edwards & Potter, 

1992). Tämä toimii retorisena keinona leirin naisten poikkeavuuden alleviivaamiseksi. 

Kontrasti kategorioiden välillä on suuri ja ne ovat jopa keskenään ristiriidassa. ”Äiti” 

viittaa naispuoliseen vanhempaan, joka huolehtii lapsestaan. Kategoriaan voikin liittää 

huolehtimiseen, vastuuseen sekä auttamiseen liittyviä merkityksiä. Kategoriaan 

”nainen” voidaan myös liittää samanlaisia diskursseja ja tämän lisäksi esimerkiksi 

empaattisuuteen ja väkivallattomuuteen liittyviä diskursseja. Isis on puolestaan hyvin 

erilainen kategoria ja siihen liittyvät diskurssit voisi liittää radikalisaatioon, väkivaltaan,



terrorismiin, sekä sosiaalisten normien vastaiseen toimintaan. Isis kategorian 

rinnastaminen ”nainen” ja ”äiti” kategorioiden kanssa toimii toiseuttamisen keinona.

HS:n keskusteluketjussa luodaan intersektio Isis-identeetin, äitiyden identiteetin ja 

naiseuden identiteettien välille. Intersektion myötä rakentuu representaatio ”Isis-

äideistä” sekä ”Isis-naisista” vaarallisina, erikoisina ja tuomittavina ”toisina”, jotka 

poikkeavat naiseuteen ja äitiyteen liitettävistä diskursseista. Heitä toiseutetaan 

rakentamalla heistä sosiaalisten normien vastaisia diskursseja. Huomion arvoista 

intersektiossa on myös leirin naisten suomalaisuuden täydellinen sivuuttaminen, sillä 

”Isis-nainen” ja ”Isis-äiti” käsitteinä eivät juuri suomalaisuutta tuo esille. 

Intersektionaalisesta näkökulmasta katsoen mahdollinen diskursiivinen funktio 

suomalaisuuden sivuuttamiselle saattoi olla käsitteiden välisen intersektionaalisuuden ja

kontrastin korostaminen. Suomalaisuuden jääminen taka-alalle toimi retorisena 

keinona, jonka avulla entisestään alleviivattiin ”Isis-äiti” tai ”Isis-nainen” käsitteiden 

intersektiota ja kategorioiden välistä ristiriitaa, mikä asettaa leirin naiset ”toisen” 

asemaan. Tämä subjektipositio korostaa intersektionaalisuuden merkitystä ja sitä kuinka

risteävillä identiteeteillä ja kategorioilla voidaan luoda erityinen positio. Toisaalta se 

myös korostaa tiettyä ristiriitaisuutta, kun mietitään naiset/äidit-kategorian 

rinnastamista terrorismiin. Tämä vastakkainasettelu tai ristiriitaisuus sopii yhteen Billig 

ym. (1988) käsityksestä ajattelun ja argumentoinnin ristiriitaisuudesta.

6.2 Toinen subjektipositio: Suomen yhteiskunnan hylänneet terroristit
Aineistossa oli paljon keskustelua myös al-Holin leirin jäsenten taustoista, sekä naisten 

mahdollisista kytköksistä terrorismiin. Tässä subjektipositiossa korostui leirin jäsenten 

taustojen yhteensopimattomuus suomalaisen kulttuurin kanssa. Osassa kommenteista 

leirin jäsenistä käsiteltiin yhdessä ja toisissa taas kommentointi kohdistui ensisijaisesti 

naisiin. Seuraavassa kaikki kommentit aineistosta, jotka luokittelin tähän 

subjektipositioon. Jokaisen kommentin jälkeen sitaatteja on analysoitu.

Kommentti 1

”Niin, suurella osalla eli kaksoiskansalaisilla on kaksi kotimaata minne mennä. Eikö 

tässä tapauksessa islamistinen maa ole heitä ideologisesti lähempänä sopeutua 

elämään lastensa kanssa. Sukukin on lähellä. Suomeen taas sopeutuminen on jo heidän 



kohdallaan todettu olevan vaikeaa, kun tänne otettuna on kuitenkin lähdetty isis-

terroristijärjestöön mukaan.”

Tässä kommentissa esiintyy kulttuurista essentialismia (Verkuyten, 2003, 2013), mikä 

on ollut tyypillistä islamin uskoon ja muslimeihin kohdistuneessa kommentoinnissa. 

Kulttuurinen essentialismi esittää ”toisen” tärkeiden sosiaalisten normien rikkojana 

(Bar-Tal, 2000). Islamin usko ja monikulttuurisuus rinnastetaan joissain tilanteissa 

yhteensopimattomaksi länsimaisten arvojen kanssa, ja tämä toimii retorisena resurssina,

jolla luodaan dikotomia ”meidän” ja ”heidän” välillä (Verkuyten, 2013; Sakki & 

Pettersson, 2016). Kommentoija asettaakin tässä suomalaisen kulttuurin ja ”islamistisen

maan” (rivi 2) kulttuurin vastakkain ja pitää näiden kulttuurien yhteensovittamista 

vaikeana. Hän näkee leirin jäsenten sopeutumisen Suomeen olevan hankalaa naisten 

mahdollisten Isis-kytkösten vuoksi. Puhuja ehdottaakin islamistisen maan olevan al-

Holin leirin naisia ja lapsia”ideologisesti lähempänä”, jolloin Suomeen saapuminen ei 

ole paras mahdollinen vaihtoehto. Puhuja näkee kulttuurisen essentialismin 

näkökulmasta katsoen naisten ja lasten rikkovan todennäköisesti suomalaisuuden 

sosiaalisia normeja, jonka avulla hän asettaa naiset ja lapset ”toisen” asemaan.

”Isis-äiti” tai ”Isis-nainen”subjektiposition tapaan toiseutta vahvistaa tässä kommentissa

naisten islamin uskoon kytkeytyvän identiteetin sekä terrorismiin kytkeytyvän 

identiteetin esille tuominen. Intersektionaalisesta näkökulmasta katsoen voidaankin 

todeta, että puhuja tuo edellä mainitut identiteetit ensisijaisesti esille ja jättää 

esimerkiksi Suomen kansalaisuuden taka-alalle rakentaakseen diskurssia naisista 

väkivaltaisina ja tuomittavina henkilöinä. Naiset ja lapset konstruoidaan näin Suomen 

yhteiskunnan ulkopuolella olevan ”toisen” asemaan.

 Kommentti 2

”Presidentti vetosi, että Suomessakin pitäisi olla kriminalisointilakeja terrorismii 

kuulumisesta. Juuri Saksassa 41-vuotias nainen sai yli viiden vuoden tuomion Isis-

järjestön tukemisesta (Welt). Siinä hallitukselle tekemistä heti, kansa tukee.”

Al-Holin naisten kytkökset terrorismiin olivat yksi näkökulma, joka nousi esille useasti 

keskusteluketjussa. Yläpuolella näkyvässä kommentissa käytetään faktualisointia 

vahvistavia strategioita kuten esimerkiksi yksityiskohtiin viittaamista (esim. Potter, 

1996). Puheenvuorossa käytetään Saksan (rivi 2) tapausta argumentin vahvistamiseen. 



Saksan tapausta kuvaillaan lyhyesti, mutta melko yksityiskohtaisesti, sillä kommentoija 

osaa kertoa tuomion pituuden ja tuomitun naisen iän. Potterin (1996, s.163-165) 

mukaan yksityiskohtien kuvailu toimii väitteen faktualisointia vahvistavana työkaluna.

Faktualisointia vahvistavana keinona tässä puheenvuorossa käytetään myös 

asiantuntijan mielipidettä. Lausunnossa presidenttiä käytetään (rivi 1) asiantuntijana, 

jonka mielipiteellä on merkitystä tässä keskustelussa, eli häneltä saadaan 

asiantuntijalausunto tilanteesta. Kyseessä on kategoriaan liittyvä oikeutus (category 

entitlement). Potter (1996, s. 133) totesi kategoriaan liittyvien oikeutuksen liittyvän 

ajatukseen, jonka mukaan tiettyyn kategoriaan kuuluvia ihmisiä pidetään luotettavana 

lähteenä tietyissä konteksteissa. Presidentti on vastuussa Suomessa ulkopolitiikasta 

yhdessä hallituksen kanssa ja on tämän lisäksi puolustusvoimien ylin johtaja. Nämä 

valtuudet antavat presidentille uskottavuutta turvallisuuskysymyksissä ja hänen 

kantansa tässä al-Holin tapauksessa esimerkiksi kriminalisointilakia koskien on 

huomioitava. Puhuja käyttää presidenttiä rakentaakseen argumenttinsa uskottavuutta. 

Saksaan viittaamisen voisi nähdä myös ajavan saman tarkoituksen kuin presidenttiin 

viittaamisen. Saksa nähdään tässä puheenvuorossa merkittävänä toimijana, jonka 

esimerkkiä turvallisuuskysymyksissä ja lainsäädännössä kannattaa seurata puhujan 

mukaan.

Tämän lisäksi kommentoija käyttää presidentin lausuntoa sekä Saksan esimerkkiä 

konsensuksen ja vahvistamisen retorisena keinona. Potterin mukaan omaa versiotaan 

tapahtumista voi vahvistaa tuomalla esiin muitakin lähteitä, jotka ovat nähneet tai 

kokeneet asian samalla tavalla. Näin omaa väitettä voi faktualisoida tehokkaammin. 

(Potter, 1996 s.157-158.) Presidentti ja Saksa ovat tässä tapauksessa lähteitä, joita 

puhuja käyttää oman tarinansa vahvistamiseen.

Tässä kommentissa on myös havaittavissa ontologista gerrymanderointia. (Potter, 1996 

s. 183-184). Woolgar ja Pawluch näkivät ontologisen gerrymanderoinnin olevan 

sosiaalisiin ongelmiin liittyvien mielikuvien rakentamista ja rajaamista valikoivasti 

tavalla, jossa ainoastaan tietyt näkökulmat nostetaan esille argumentin uskottavuuden 

vuoksi. Vaihtoehtoiset näkökulmat jäävätkin näin ollen taka-alalla, tai kokonaan pois 

”rajojen ulkopuolelle”. Tässä pyritään välttämään se, että jokin väite tai näkemys 

näyttää heikolta. (Woolgar & Pawluch, 1985 s. 216.)  



Kommentoija viittaa tässä puheenvuorossa tapaukseen, jossa 41-vuotias nainen sai 

tuomion Saksassa Isis-kytköstensä vuoksi (Turtiainen, 20.12.2019). Tässä 

puheenvuorossa rakennetaan diskurssia, jonka mukaan kaikkien Isis-kytkösten 

osoittaminen on yhtä yksinkertaista kuin tässä Saksan tapauksessa. Puheenvuoron 

ydinviesti tuntuu olevan se, että Suomen pitäisi yksinkertaisesti toimia Saksan tavalla. 

Puhuja näkee kaikkien mahdollisten terroristitapauksien olevan yhtä helposti 

osoitettavissa. Hän toiseuttaa al-Holin leirin jäseniä rajaamalla tiettyjä vaihtoehtoisia 

näkemyksiä pois kommentista, sillä esimerkiksi Ylen artikkelia tarkastellessa voidaan 

todeta asian olevan hieman monimutkaisempi. Artikkelissa sanottiin, että tapaukseen 

liittyvällä 41-vuotiaalla naisella oli hyvin selkeät Isis-kytkökset ja hän sai tuomion 

tämän takia. Kytkösten osoittaminen ei kuitenkaan aina ole helppoa, sillä Isis-jäsenyyttä

tai henkilön osallisuutta terroritekoon voi olla hankala osoittaa. Tätä näkökulmaa 

kommentoija ei kuitenkaan tuo esille käsitellessään tapausta kommentissa. Näin ollen 

voidaankin väittää, että puhuja tuo esille ainoastaan haluamiaan tiettyjä tarkasti 

valikoituja argumentteja kommenttiin ja jättää hänen argumentilleen haitalliset 

vaihtoehtoiset näkökulmat mainitsematta. Kommentissa rakennetaan ontologisen 

gerrymanderoinnin kautta diskurssia al-Holin leiristä, jonka mukaan jokaisella jäsenellä

on selkeät Isis-kytkökset ja heidät pitäisi tuomita. Tällä tavalla etenkin leirin naiset 

konstruoidaan ”toisen” asemaan.

Kommentti 3

”Etkö ole tietoinen että Supo on sanonut että Al-holin porukka on vaaraksi Suomelle?”

Tässä lausunnossa kommentoija toiseuttaa al-Holin leiriltä tulevia jäseniä tuomalla 

esille, kuinka Supo (Suomen Suojelupoliisi) on todennut heidän olevan vaaraksi 

Suomelle. Kommentoija vetoaa hänen mielestään uskottavaan tahoon rakentaakseen 

diskurssia al-Holin naisista ja lapsista vaarallisina ihmisinä, jotka ovat selkeä 

turvallisuusriski suomalaisille. Tässä lausunnossa käytetään Supoa asiantuntevana 

tahona, joka on perillä turvallisuusasioista. Potterin (1996) mukaan yhtenä retorisena 

keinona faktualisoinnissa voidaan käyttää asiantunteviin tahoihin vetoamista, jonka 

myötä argumenttia pyritään vahvistamaan ja se saa uskottavuutta.

Tämän lisäksi tässä lausunnossa käytetään myös retorisena välineenä kategoriaan 

liittyvää uskottavuutta (category entitlement) (Potter, 1996). Supoa käytetään tässä 



argumentissa uskottavana tahona, jolla on sanavaltaa turvallisuuteen liittyvissä 

kysymyksissä. Potter (1996, s. 133) totesi kategoriaan liittyvien oikeuksien liittyvän 

ajatukseen, jonka mukaan tiettyyn kategoriaan kuuluvia ihmisiä pidetään asioista perillä

olevana tietyissä konteksteissa. Potter totesi myös, että kategoriaan kuuluminen ei 

välttämättä yksin riitä, vaan uskottavuutta pitää rakentaa argumentin myötä. Tässä 

kommentissa Supoa ei sinänsä pohjusteta luotettavana turvallisuusasioiden 

asiantuntijana, mutta puheenvuorossa käytetään hyödyksi suomalaisessa yhteiskunnassa

vallitsevaa diskurssia, jossa luotetaan poliisiin järjestyksen ylläpitäjänä. Kommentin 

kirjoittaja kokee Supon mainitsemisen itsessään vahvistavan argumenttia ja hän olettaa 

muiden keskustelijoiden yhdistävän Supon automaattisesti turvallisuuteen, 

luotettavuuteen sekä turvallisuusasiantuntijuuteen. Näin ollen Supon kannanotolla on 

suuri merkitys tämän diskurssin kannalta. Al-Holin leirin jäsenet asetetaankin tällä 

tavoin vaarallisen ”toisen” asemaan vetoamalla virkavallan (Supo) näkemykseen al-

Holin leirin jäsenistä.

Kommentti 4

Tässä on tarpeen selventää, että seuraavaksi käsiteltävässä HS:n kommentissa puhuja 

viittasi yhteen hallituksen pykälään al-Holin leiriin liittyvässä linjauksessa. Tämän takia

kyseinen linjaus on myös tässä kohdassa mukana, koska kommentti avautuu linjauksen 

myötä entistä paremmin. Alta löytyy ensin linjaus, sitten itse kommentti ja tämän 

jälkeen oma analyysini kommentista.

Linjaus

”5. Osana tapauskohtaista yksilöllistä harkintaa toimivaltainen viranomainen pyrkii 

kaikin käytössä olevin tiedoin ja toimin varmistamaan, ettei kotiutettavista henkilöistä 

koidu turvallisuusuhkaa Suomessa asuville henkilöille.”

Kommentti linjaukseen

”Tuossa lukee selvästi, että lasten mukana tulevat sitä haluavat äidit. Viranomaisilla ei 

ole mitään eväitä eristää noita naisia Suomessa toimivista terrorismiin taipuvista, joten

ideologia voitti järjen. Päivä jolloin Suomessakin "napsahtaa" on taas lähempänä. 

Tuskin ruumita montaa tulee sittenkään, joten kaipa tuo on hyväksyttävä asia.”



Al-Holin leirin naiset etenkin on kytketty yleisessä keskustelussa tiiviisti Isis-

terroristijärjestöön. Tässä HS-keskusteluketjun kommentissa luodaan uhkakuvia al-

Holin leirin jäsenistä kytkemällä heidät terrorismiin ja toteamalla viranomaisten olevan 

kykenemättömiä eristämään ”naisia Suomessa toimivista terrorismiin taipuvista”. 

Puhujan voi tulkita viittaavan maailmalla vallitseviin länsimaisiin diskursseihin 

terrorismista. Hänen voi myös tulkita viittaavan maailmalla aiemmin tapahtuneisiin 

terroritekoihin toteamalla, että al-Holin leirin jäsenten tulon myötä ”Suomessakin 

napsahtaa” (rivi 3).  ”Napsahtaminen” voidaan nähdä (Pomerantz, 1986) äärimmäisen 

tapauksen muotoiluna (extreme case formulation) jonka avulla puhuja pyrkii 

rakentamaan äärimäisintä mahdollista lopputulosta tilanteesta. Tässä tapauksessa 

puhuja rakentaa ”napsahtamisella” diskurssia, jonka mukaan ikävät tapahtumat ovat 

mahdollisia tulevaisuudessa, jos leirin jäsenet saapuvat. Puheenvuorossa pyritään 

ylipäätään luomaan uhkakuvia, joita voi ymmärtää paremmin tarkastelemalla 

länsimaalaisen kulttuurin ja islamin uskoon kytkeytyvän radikalisaation välistä 

vastakkainasettelua.

Kommentissa puhuja hyödyntää länsimaissa vallitsevia radikalisaatioon liittyviä 

diskursseja, joita on syntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Aiemmissa 

tutkimuksissa on huomattu esimerkiksi, että muslimeista liikkuu mediassa negatiivisia 

diskursseja ja representaatioita (Awass 1996; Nurullah 2010; Poole 2002; van der Veer 

2004). Tutkimuksista on myös huomattu, kuinka muslimien representaatiot 

länsimaisessa mediassa yhdistetään usein väkivaltaan, konfliktiin ja terrorismiin (Dunn 

2001; Shaheen 2009). Etenkin 11.9.2001 USA:ssa tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen 

länsimaisen median representaatiot muslimeista ovat olleet negatiivisia (Nurullah 

2010). Tutkimusten mukaan myös poliitikot luovat uhkakuvia islamin uskosta 

legitimoidakseen muslimien syrjimistä (Verkuyten, 2013; Wood & Finlay, 2008).  

Suomessa puolestaan on huomattu, että oikeistopuolueiden blogikirjoituksissa islamin 

usko konstruoitiin äärimmäiseksi ideologiaksi. (Sakki & Pettersson, 2016).

Keskustelupalstan puheenvuorossa pyritäänkin näitä islamin uskoon sekä 

radikalisaatioon liittyviä diskursseja hyödyntämällä pelkoa ja uhkakuvia. Leirin naiset 

asemoidaan näiden uhkakuvien myötä ”toisina” joilla saattaa olla taipumuksia 

terroritekoihin. Intersektionaalisesta näkökulmasta katsoen on mielenkiintoista havaita 

jälleen, kuinka suomalaisuuden identiteetti ei taaskaan noussut esille leirin naisten 



kohdalla ja toiseutta luodaan vetoamalla naiseuteen, äitiyteen ja ”ei-suomalaiseen” 

identiteettiin. Alleviivaamalla näitä tiettyjä valikoituja identiteettejä kommentoijat 

asettavat naiset suomalaisten ja suomalaisuuden ulkopuolelle osaksi terroristeja. Jälleen

kerran naisista rakennetaan kuvaa poikkeavina, outoina yksilöinä.

Al-Holin leirin naisten lisäksi tässä toiseutetaan myös poliitikkoja. Kommentoija toteaa 

kommentissa ”ideologian voittaneen järjen” (Rivi 2). Oman edun tai intressin dilemman

(dilemma of interest, dilemma of stake) mukaan vastapuolen uskottavuutta voidaan 

heikentää argumentoimalla, että heillä on henkilökohtaista panosta mukana tilanteessa. 

(Edwards, Potter, 1992). Tässä tapauksessa puhuja kommentoi hallituksen virallista 

linjausta al-Holin leirin jäsenten suhteen. Hän toteaa, ettei linjaus tule toimimaan 

pykälän 5 mukaisella tavalla, koska virkamiehillä ei ole eväitä eristää naisia muista 

terrorismiin taipuvista ihmisistä. Puhujan mukaan linjaus on hyvin näennäinen keinona 

varmistaa, ettei naisista koidu turvallisuusuhkaa Suomelle ja linjaus on puhujan 

mielestä näennäinen hallituksen omien ideologisten intressien vuoksi. Argumentoimalla

näin hän pyrkii asettamaan poliitikot ”toisen” asemaan, koska he eivät hoida Suomen 

turvallisuusasioita vastuullisesti.

Kommentti 5

”Eikö hallituksella ole muuta tekemistä kuin pohtia isänmaansa hylänneiden ja 
sittemmin vaikeuksiin joutuneiden ja osittain terroristisiin toimiin ryhtyneiden 
henkilöiden kotiinkuljetusta ja myöhemmin elättämistä yhteisin varoin? Kysyn vaan!”

Aluksi voidaan todeta, että tässä puheenvuorossa Suomen hallitus joutuu myös ”toisen”

asemaan, kun puhuja pohtii hallituksen prioriteetteja (rivi 1). Al-Holin leirin jäsenet 

ovat kuitenkin tässä kannanotossa ensisijainen toiseuttamisen kohde. Puheenvuorossa 

rakennetaan eri sanavalintojen ja kategorisointien kautta toiseuttavia representaatiota 

tilanteesta. Kommentissa tuodaan esille naisten ryhtyminen terroristisiin toimiin (rivi 

2). Tässä puhutaan toki ”henkilöistä”, mutta kommentoija viittaa tässä tapauksessa 

todennäköisesti ensisijaisesti naisiin heidän mahdollisten Isis-yhteyksiensä vuoksi. 

Puhuja toiseuttaa naisia kategorisoimalla heidän toimiaan terroristisiksi ja liittämällä 

naiset terrorismiin. Potterin mukaan peruskategorisointi on yksi keino rakentaa 

kuvauksia jostain tilanteesta tai kohteesta, sillä kategorioihin liitetään tiettyjä 

ominaisuuksia. Näiden ominaisuuksien myötä luodaan tietty representaatio 

käsiteltävästä asiasta tai kohteesta. (Potter, s. 199-200, 1996.) Terrorismin kategoriaan 



liitetään usein diskursseja vaarasta, väkivallasta, rikollisuudesta sekä sosiaalisten 

normien vastaisesta käyttäytymisestä, joten naisten liittäminen terrorismiin toimii 

yhtenä toiseuttamisen välineenä tässä kannanotossa.

Puheenvuorossa lausunto esitetään retorisena kysymyksenä, jolla pyritään luomaan 

yhteisöllisyyden tunnetta ja yksimielisyyttä asian suhteen. Potter (1996) näki 

yksimielisyyden mielikuvan luomisen (consensus warranting) retorisena keinona, jonka

avulla annetaan ymmärtää muidenkin ihmisten olevan samaa mieltä käsiteltävästä 

asiasta. Kommentoija esittää kysymyksen ikään kuin Suomen kansasta kaikki olisi 

samaa mieltä al-Holin leirin naisista ja pitää heitä esimerkiksi ”isänmaan hylkääjinä”.

Tämän lisäksi kommentoija pyrkii puheenvuorossa konstruoimaan leirin jäsenten 

toiminnan normaalista poikkeavaksi koska ”isänmaan hylkääminen” voidaan nähdä 

normaalista poikkeavana tekona.  Edwardsin mukaan henkilöiden toimintaa voidaan 

konstruoida normaalista poikkeavaksi erilaisten kuvausten kautta. Edwards totesi, että 

normaali toiminta voidaan nähdä sosiaalisesti rakennettuna ilmiönä, jota voi haastaa 

eikä niinkään maailmaan kuuluvana luonnollisena piirteenä. Hän näki kognitiivisesta 

näkökulmasta poiketen kuvausten perustuvan diskursiivisiin käsikirjoituksiin sekä 

niiden rikkomiseen. (Edwards, 1994, 1995, 1996.) Keskusteluketjun puheenvuorossa 

toimintaa luonnehditaan ”isänmaan hylkäämiseksi”, vaikka al-Holin leirin jäsenet ovat 

voineet lähteä Suomesta monestakin syystä. Mikäli toimintaa olisi luonnehdittu 

esimerkiksi perheen mukana matkustamiseksi tilanteesta rakennettu representaatio olisi 

ollut hiukan erilainen. ”Isänmaan hylkääminen” luo toiminnasta representaation 

normaalista poikkeavina toimintana, jolloin leirin jäsenistä rakentuu kuva isänmaansa 

hylänneinä ”toisena”.

Tämän lisäksi kommentin sanavalintoja voi myös tarkastella kategorisoinnin sanotaan 

al-Holin leirin jäsenten hylänneen isänmaansa (rivi 1) ja ryhtyneen terrorismiin (rivi 2). 

Nämä sanavalinnat verbien suhteen luovat tilanteesta tietynlaista diskurssia. Verbien 

”hylätä” ja ”ryhtyä” voidaan tulkita viittaavan tarkoituksellisuuteen ja tietoiseen 

toimintaan. Potterin mukaan sosiaalisen toiminnan luonnehtimista ja siihen liittyvään 

konstruointiin voidaan vaikuttaa käyttämällä erilaisia verbejä. Verbit voidaan 

kategorisoida sen mukaan, kuinka paljon toimijuutta ne antavat kuvatulle osapuolelle. 

Verbit rakentavat henkilöiden toimijuutta erilaisilla tavoilla ja verbit antavat eriasteisia 

käsityksiä arvioitavan kohteen toiminnan tarkoituksellisuudesta tai tietoisuudesta. 



(Potter, s.182-183, 1996.) Kommentissa käytetyt verbit ”hylätä” ja ”ryhtyä” rakentavat 

diskurssia, jonka mukaan al-Holin leirin naiset etenkin ovat tietoisesti omat valintansa 

tehneet ja hylänneet isänmaansa näiden valintojen myötä. Leirin jäseniä toiseutetaan 

korostamalla heidän nimenomaan hylänneen Suomen tietoisesti, mikä asettaa etenkin 

leirin naiset suomalaisuuden ulkopuolelle ja ”toisen” asemaan.

6.3 Kolmas subjektipositio: Riittämätön suomalaisuus
Tässä subjektipositiossa al-Holin leirin lapset ja naiset asettuivat ”toisen” asemaan, 

koska heidän suomalaisuuttaan ei pidetty riittävänä. Näissä kommenteissa ei korostunut

edellisen subjektiposition tavoin niinkään yhteiskuntaan sopimattomuus tai terrorismi. 

Sen sijaan tässä kommentissa nousi esille suomalaisuuden rajojen pohtiminen. 

Kommentteja oli ainoastaan yksi, mutta puheenvuoro oli kategorisoitava omaksi 

luokakseen, koska tässä korostui erilaiset diskurssiiviset teemat kuin subjektipositiossa  

6.2.

Kommentti 1

”Näistä al-Holin 33 suomalaiseksi väitetystä lapsesta 8 on asunut tai syntynyt 

Suomessa. Muut eli 25 lasta ei ole koskaan asunut tai edes käynyt Suomessa. Miksi 

heillä pitäisi olla etuoikeus päästä Suomeen ja muilla Syyriassa syntyneillä ei? Näiden 

lapsien 8 äidistä vain 2 on syntynyt Suomessa. Muut on vain kansalaisia tai 

kaksoiskansalaisia. Pääministerin pitäisi nämä faktat tietää, mutta jostain syystä hän ja

lehdistö puhuu julkisesti vain "suomalaisista". --”

Tässä keskusteluketjun kommentissa pohditaan suomalaisuuden määritelmää ja sen 

rajoja. Puhuja kyseenalaistaa al-Holin leirin jäsenten oikeutta päästä Suomeen (rivit 2-

3) pohtimalla lasten suomalaisuutta ja tuomalla asioita esiin heidän taustoistaan. Äitien 

kohdalla hän pohtii heidän kansalaisuuttaan. Kuten näistä puhujan luettelemista 

tilastoista näkee, vähemmistö leirin suomalaisista lapsista ovat käyneet Suomessa. 

Vastaavasti vähemmistö naisista on syntynyt Suomessa (rivit 1-4). Tilastoihin tai 

numeroihin vetoamista kutsutaan kvantifioinniksi, (Wetherell & Potter, 1992) joka 

toimii tässä puheenvuorossa retorisena keinona. Potterin mukaan kvantifioinnilla 

pyritään tuomaan argumentointiin uskottavuutta, objektiivisuutta, sekä tieteellistä 

varmuutta (Potter, 1996). Potter toteaa myös, että tilastoja voi käyttää minimointiin tai 

maksimointiin, jolloin tilastoja esitetään halutulla tavalla. Minimoinnissa kyse on 



tulosten esittämisestä tavalla, joka saa lopputuloksen vaikuttamaan pieneltä tai 

vähäiseltä. (Mts, s. 188-190, 1996.) Puhuja yrittääkin tässä tapauksessa vahvistaa 

argumenttiaan kvantifioinnin ja minimoinnin avulla. Puhuja haluaa rakentaa tilastojen 

avulla diskurssia, jonka mukaan suurimmalla osalla naisista ja lapsista ei ole vahvoja 

siteitä Suomeen. Kommentoija asettaa leirin jäsenten suomalaisuuden kyseenalaiseen 

valoon. Kommentoija pohtii myös, miksi pääministeri kutsuu leirin jäseniä 

”suomalaisiksi” hänen luettelemiensa tilastojen valossa (rivit 3-4) ja hän näkee 

pääministerin sekä lehdistön luovan virheellistä diskurssia leirin jäsenistä.

Mielenkiintoista on myös se, että kommentissa rakennetaan suomalaisuuden 

identiteettiä tavalla, jossa Suomen kansalaisuus tai kaksoiskansalaisuus ei välttämättä 

riitä ”suomalaiseksi” määrittämiseen. Suomalaisuuden diskurssille asetetaan tiettyjä 

rajoja ja reunaehtoja. Puheenvuorossa kerrotaan esimerkiksi kahden äidin syntyneen 

Suomessa ja muiden olevan ”vain kansalaisia tai kaksoiskansalaisia”. Tämä viittaa 

vahvasti siihen, että puhujan rakentamassa diskurssissa suomalaisuuteen kuuluu myös 

syntyperäisyys. Lasten kohdalla puhuja puolestaan kertoo ensin al-Holin leirin lapsista 

kahdeksan syntyneen tai asuneen Suomessa, (rivi 1), jonka jälkeen hän sanoo, että muut

lapset ”eivät ole koskaan asuneet tai edes käyneet Suomessa” (rivi 2). Kommentoijan 

rakentamassa ”suomalaisuudessa” on vietettävä aikaa tai asuttava Suomessa. 

Kannanotto rakentaa diskurssia, jossa ”suomalainen” konstruoidaan syntyperäisenä 

jäsenenä, joka asuu tai on joskus asunut Suomessa. Määritelmässä suomalaisuus 

rakentuu kokonaisuudessaan Suomessa asumisesta, Suomen kansalaisuudesta, sekä 

syntyperäisestä suomalaisuudesta. Puhujan rakentamassa suomalaisuudessa nämä 

kolme identiteettiä rakentuvat keskeisiksi tekijöiksi. Näin ollen al-Holin leirin naisista 

ja lapsista enemmistö joutuukin ”toisen” asemaan, koska heidän identiteettinsä rakentuu

tässä kommentissa ”suomalaisuudesta” poikkeavalla tavalla.

6.4. Neljäs subjektipositio: Uudet jäsenet, jotka ovat Suomelle yhteiskunnallinen 
taakka

Neljännessä subjektipositiossa analysoidaan samaan aikaan neljää kommenttia, joissa 

oli kaikissa sama teema. Näissä kannanotoissa tavallisen suomalaisen taloudelliset 

intressit asetettiin vastakkain al-Holin leirin jäsenten kanssa. Kommenteissa 

kyseenalaistettiin leirin jäsenten oikeutta esimerkiksi suomalaisen hyvinvointivaltion 

etuuksiin. Alta löytyy kaikki neljä kommenttia, minkä jälkeen niitä analysoidaan.



Kommentti 1

--Mutta kyllä pienen suomen varat voi käyttää tähänkin eihän suomalaiset köyhät 

mitään tarvitse. Annetaan rahat vaan uusille tulokkaille.”

Kommentti 2

 --Nyt siis päätettiin antaa virkamiehille oikeus tuoda terroristeja maahan, mutta esim 

sairastapauksissa suomalaisella ei tällaiseen palveluun ole oikeutta. Köyhä eläkeläinen

maailmalla ei siis nauti samoja palveluita kuin terroristi”

Kommentti 3

--Kaiken tämän jälkeen lapset tulevat äitien kanssa Suomeen ja veronmaksajat ottavat 

vastuun heidän elämisestä, asumisesta, terveydenhuollosta, koulutuksesta, 

sosiaalipalveluiden, jne. Suomalainen työtön perhe saa vain haaveilla sellaisesta 

palvelupaketista mitä nämä henkilöt tulevat saamaan seuraavat vuosikymmenet.--

Kommentti 4

”Voi kun hallitus käyttäisi edes murto-osan tästä tarmosta työllisyyden, sote-

uudistuksen ja sosiaaliturvan uudistuksen, koulutuksen rahoituspulmien ja 

hyvinvointivaltioon osallistamisen pohdintaan! Nyt kaikki päivät jaagataan muutaman 

hurahtaneen naisen kotiin kuskaamista - kun ketään muitakaan suomalaisia ei 

konsulikyydillä kotiin kustanneta. Tärkeille asioille ei riitä tällaista tarmoa eikä 

julkisuuden painetta--.”

Edellä olevissa kommenteissa on kaikissa sama keskeinen teema, jossa tavallinen 

suomalainen joutuu ottamaan taloudellista vastuuta al-Holin leirin naisten ja lasten 

takia. Kommentissa 4 myös ihmetellään, miksi tähän ongelmaan panostetaan niin 

paljon, vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa olisi monia muitakin ongelmakohtia. 

Suomalaisten ja leirin jäsenten välille luodaan näissä kommenteissa vastakkainasettelu. 

Aiemmissa aihepiiriä koskevissa tutkimuksissa maahanmuuttajiin kohdistuvan 

argumentoinnin kohdalla on turvauduttu useimmiten maahanmuuton taloudellisiin 

tekijöiden kulujen korostamiseen. Tämä tehdään, jotta argumentti kuulostaisi järkevältä 

ja perustellulta (Augoustinos, Tuffin & Rapley 1999; Sakki & Pettersson 2016.) 

Maahanmuuttajia on esitetty joissain yhteyksissä uhkana hyvinvointivaltiolle (Mudde, 

2007). Leirin jäsenten taloudelliset haittapuolet Suomen yhteiskunnalle nousevat 



vahvasti esille kommentoijien puheenvuoroissa, vaikka tässä tilanteessa ei ollutkaan 

kyse maahanmuuttajista tai vieraan valtion edustajista.  Vastakkainasettelua luodaan 

tässä puheenvuorossa kärjistämisen tai äärimmäisen tapauksen muotoilun kautta 

(Pomerantz, 1986). Kärjistäminen ja vastakkainasettelu näkyy, kun esimerkiksi 

kommentissa 1 puhutaan ”köyhistä suomalaisista” ja ”rahojen antamisesta uusille 

tulokkaille”. Kommentissa 2 puolestaan tuodaan esille, että köyhä eläkeläinen ei nauti 

samoja oikeuksia kuin terroristi (rivit 2-3). Kommentissa 3 mainitaan ”suomalainen 

työtön perhe”, ja kommentissa 4 puolestaan puhutaan ”hurahtaneista naisista”, joita 

hallitus pyrkii tuomaan Suomeen muiden yhteiskunnallisten ongelmien kustannuksella.

Tämän lisäksi peruskategorisoinnilla luodaan myös vastakkainasettelua suomalaisen 

yhteiskunnan välille. Kannanotoissa näkyy selkeät vastakkainasettelut ja toisistaan 

poikkeavat kategoriat, kuten ”köyhät suomalaiset” ja uudet tulokkaat (kommentti 1), 

”terroristi” ja ”köyhä eläkeläinen” (kommentti 2). Kommentissa 3 asetetaan vastakkain 

”työtön suomalainen” perhe sekä al-Holin leirin jäsenet ja kommentissa puolestaan 4 

”hurahtaneet naiset” ja Suomen yhteiskunta. Peruskategorisointi on Potterin mukaan 

yksi keino rakentaa representaatioita jostain kohteesta, sillä kategorioihin liitetään 

tiettyjä ominaisuuksia. Näiden ominaisuuksien myötä luodaan tietty representaatio 

käsiteltävästä asiasta tai kohteesta. (Potter, s. 199-200, 1996.) Rinnastamalla näitä 

kategorioita puhuja pyrkiikin asettamaan leirin jäsenet ”toisen”asemaan, koska he 

vievät taloudellisia resursseja muilta suomalaisilta. Yhteenvetona voidaan sanoa, että 

näissä neljässä puheenvuoroissa leirin jäsenille rakennetaan subjektipositiota, jossa he 

hyötyvät Suomen hyvinvointivaltiosta ja ovat Suomen yhteiskunnalle taloudellinen 

taakka.

Intersektionaalisesta näkökulmasta katsoen voidaan todeta, ettei al-Holin leirin naisten 

ja lasten suomalaisuutta taaskaan juuri huomioida. Leirin jäsenten suomalaisuudesta 

huolimatta kommentoinnissa nostettiin esille samanlaisia taloudellisia argumentteja 

kuin aiemmissa tutkimuksissa maahanmuuttajien suhteen. Naiset ja lapset rakennetaan 

ulkopuolisina ihmisinä, joilla ei ole oikeuksia suomalaisen hyvinvointivaltion etuuksiin.

Puheenvuoroissa tuodaan esille ”tulokkaan”, ”terroristin” ja ”hurahtaneen terroristin” 

identiteetit, mutta suomalaisuus ohitetaan täysin. Suomalaisuuden sivuuttaminen saattaa

johtua kommentoijien tahdosta suojautua vasta-argumentteja vastaan. Puhujat halusivat 

argumenteillaan asettaa leirin jäsenet ulkopuolisen ”toisen” asemaan ja suomalaisuuden



nostaminen esiin olisi altistanut puheenvuorot entistä voimakkaammin vasta-

argumenteille.

Kommentissa ilmaisu 4 ”hurahtaneesta naisesta” (rivi 3) on huomion arvoinen myös 

intersektionaalisesta näkökulmasta katsoen, sillä ilmaisuun sisältyy diskurssi 

holtittoman naisen stereotypiasta. Ilmaisulla pyritään rakentamaan kuvaa psykologisesti

epävakaasta naisesta, jolla on taipumuksia epärationaaliseen ja terroristiseen 

toimintaan. Rakentamalla intersektio naiseuden identiteetin ja epärationaalisuuden tai 

”hurahtaneisuuden” välille toiseutetaan leirin naisia. Kommentilla pyritään 

rakentamaan naiset oudoiksi ja poikkeaviksi yksilöiksi jälleen kerran. Alleviivaamalla 

tätä poikkeavuutta kommentoija rakentaa diskurssia, jossa naiset eivät 

”hurahtaneisuuden” vuoksi ansaitse apua. Hallituksen tarjoama mahdollinen apu 

naisille yritetään saada näyttämään vähemmän perustellulta ja turhalta teolta. Naisista 

rakennetaan kommentissa diskurssia stereotyyppisinä ”hurahtaneina” naisina, joiden 

sosiaalisista normeista poikkeava käytös (Naylor, 1990) asettaa heidät oudon "toisen" 

asemaan. Yhteenvetona voidaankin väittää, että heidän mielenterveytensä ja oikeutensa 

saada apua Suomen valtiolta kyseenalaistetaan tässä diskurssissa. Kommentissa 

käytetyn ilmaisun tavoitteena on eriyttää naiset suomalaisuudesta ja asettaa heidät 

”toisen” asemaan.

6.5 Viides subjektipositio: Vastuuttomat poliitikot, jotka tekevät ideologisia 
ratkaisuja

 Keskusteluketjussa ”toisen” asemaan joutuivat myös Suomen hallitus ja poliitikot, 

jotka saivat paljon arvostelua al-Holin tapauksen hoidosta. Poliitikkojen toiseuden 

rakentuminen ja sen tarkastelu ei ollut alkuperäisen tutkimuskysymyksen tavoite, mutta 

poliitikkoihin viitattiin säännönnöllisesti aineiston kommenttiketjussa, jolloin tähän oli 

reagoitava. Aineiston kannanotoissa toistui poliitikkojen vastuunpakoilu, omat intressit 

ja epärehellinen viestintä tapauksen suhteen. Näiden edellä mainittujen tekijöiden 

myötä poliitikot rakennettiin ”toisina”. Seuraavassa esimerkkejä tästä:

Kommentti 1

”Hallitus petti suomen kansan ja tuo nyt ISIS-naiset Suomeen virkamiespäätöksellä, 

kun ei itse halunnut ottaa vastuuta.”



Tässä sitaatissa kommentoija antaa ymmärtää, että hallitus on pettänyt Suomen kansan. 

Väitteeseen sisältyy oletus siitä, että Suomen kansa on asiasta samaa mieltä ja että 

asiasta vallitsee yksimielisyys. Potterin (1996) mukaan yksi retorinen työkalu on 

eräänlaisen yksimielisyyden mielikuvan luominen (consensus warranting), jonka avulla 

annetaan ymmärtää muidenkin olevan samaa mieltä asiasta. Tämän lisäksi sanavalinta 

”petti” (rivi 1) antaa ymmärtää, että hallitus toimi tarkoituksellisesti tällä tavalla. 

Potterin mukaan sosiaalista toimintaa ja sen luonnetta voidaan konstruoida verbien 

käytön kautta. Tätä kautta syntyy erilaisia käsityksiä arvioitavan tahon toimijuudesta 

(category and agency management) ja ne antavat eriasteisia käsityksiä jonkun teon 

tarkoituksellisuudesta. (Potter, s. 182-183, 1996.) Näin ollen toiseuttamista tapahtuu 

myös rakentamalla diskurssi siitä, että hallitus toimi Suomen kansaa vahingoittavalla 

tavalla tarkoituksellisesti. Kommentoija rakentaa yksimielisyyden mielikuvan ja 

tarkoituksellisuuteen viittaavan verbin kautta diskurssia hallituksesta ja poliitikoista 

”toisena”.

Kommentti 2

”Ei lakimme ole hampaaton, mutta kun sitä on tulkitsemassa porukka joiden suurin 
haave on sosialistien valtio DDR:n tylliin niin tokihan on selvä että he tulkitsevat 
lakeja niin miten tehdään suurin vahinko vapaalle demokratialle.”

On huomattu, että toiseus linkittyy joissain tilanteissa ideologioihin ja kulttuureihin 

(Every & Augostinous, 2007; Verkuyten, 2003; 2013; Wood & Finlay, 2008). Suomessa

vihervasemmistoa on rakennettu oikeistopuolueiden kannanotoissa ”sisäisenä 

vihollisena”, joiden ideologia voi olla haitallinen yhteiskunnalle. Suomessa 

oikeistopoliitikkojen blogikirjoituksista huomattiin, että vihervasemmisto asetettiin 

usein ”toisen” asemaan monikulttuurisuutta suosivien näkemystensä vuoksi. 

Monikulttuurisuutta suosivien ideologioiden nähtiin blogikirjoituksissa olevan 

haitallisia Suomen kansalle. (Sakki & Pettersson, 2016.) Ylhäällä olevassa HS:n 

kommentissa on samanlaisia havaintoja monella tapaa. Puheenvuorossa luodaan 

vastakkainasettelu väitetyn Suomen vihervasemmistolaisen hallituksen ideologian ja 

vapaan demokratian välille. Puhuja ei ole tyytyväinen siihen, miten hallitus on tulkinnut

lakia al-Holin tapausta koskien. Hallituksen näkemykset nähdään kommentissa 

ideologisesti uhkaavina vapaan demokratian ihanteelle. Vapaan demokratian 

mainitseminen toimii retorisesta näkökulmasta katsoen itsestäänselvänä tai 



omavaraisena argumenttina, jota ei tarvitse perustella laajemmin. (Wetherell & Potter, 

1992). Pohjoismaissa vapaa demokratia on yleisesti hyväksytty ihanne tai arvo, joten 

tästä näkökulmasta katsoen vapaan demokratian mainitseminen on tehokas työkalu 

argumentointiin. Kommentoijan mukaan yleisesti ottaen arvostettu vapaan demokratian 

ihanne on uhattuna, koska vihervasemmistohallitus suosii puhujan mielestä sosialistisia 

arvoja.

Puhuja rinnastaa Suomen hallituksen toimintaa menneen ajan sosialisteihin ja DDR:iin 

(Deutsche Demokratische Republik), joka oli kommunististen saksalaisten perustama 

Saksan demokraattinen tasavalta vuodesta 1949-1990. Tässä puheenvuorossa 

kommentoija käyttää DDR:iä vapaan demokratian vastaisena esimerkkinä ja rinnastaa 

sen Suomen hallituksen toimintaan ja tulkintoihin lakipykäliä koskien. Puhuja käyttää 

kollektiivista muistia (Mols & Jetten, 2014) DDR:stä hyväkseen tässä tilanteessa ja 

liittää kommunismiin liitettäviä vapaalle demokratialle haitallisia piirteitä Suomen 

hallituksen toimintaan. Tällä tavoin puhuja alleviivaa tilanteen vakavuutta ja luo 

tietynlaisia uhkakuvia hallituksen toiminnan ympärillä al-Holin tapausta koskien, eikä 

puhuja selkeästi pidä hallituksen linjausta demokratiaa palvelevana päätöksenä.

Puheenvuorossa on myös havaittavissa, ettei puhuja luota hallituksen arvostelukykyyn 

ja uskoi al-Holin tapauksen olleen ideologinen päätös. Hän antaa kommenttinsa kautta 

myös ymmärtää hallituksen tehneen päätöksen ”sosialistisen valtion” (rivi 2)  haaveen 

vuoksi, jolloin puhuja käyttää oman edun dilemmaa (Edwards & Potter, 1992) tässä 

retorisena työkaluna oman argumentin vahvistamiseksi ja Suomen hallituksen 

uskottavuuden heikentämiseksi. Kaiken kaikkiaan vihervasemmisto asetetaan tässä 

kommentissa ”toisen” asemaan, koska heidän omat ideologiset intressinsä menevät 

muiden tekijöiden edelle.

Kommentti 3

”Tässäpä näppärä domino. Lapset Suomeen ja äidit kanssa (kurdit eivät salli lasten ja 

äitien erottamista tai ulkoministeriön viranomaispäätös vaatii lapsen ja äitien yhdessä 

pitoa). Kuka tai ketkä päätöksen suomalaisen viranomaispäätöksen tekevät? Ainakaan 

ulkoministeriön normi virkamiehillä kompetenssi ei siihen riitä ja lisäksi he ovat 

jäävejä niin pitkään kuin heillä on esim työpaikka ja urakehitys vaarassa. Homman 



kruunaa vielä se, kun joku kukkahattutäti keksii vaatia perheen yhdistämisperusteella 

isien tuomista Suomeen. Täytyy sanoa, että maassamme olisi ihan omasta takaa 

sosiaalisia ja moraalisia ongelmia ratkottavaksi ilman virheiden ja vasemmiston 

älyttömiä moraaliposeerauksiakin.”

Tässä kommentissa rakennetaan ylipäätään vahvaa vastakkainasettelua Suomen kansan 

intressien ja vihervasemmiston välille. Oman edun dilemman (Edwards & Potter, 1992) 

mukaan vastapuolen lausuntojen uskottavuutta voidaan heikentää toteamalla tämän 

tavoittelevan tilanteessa ainoastaan omaa etuaan. Tämä voidaan havaita, kun 

kommentoija vihjaa virkamiesten (rivit 3-5) olevan jäävejä ja kiinnostuneita ainoastaan 

omasta urakehityksestään sekä työpaikastaan, eikä hän usko päätöksen al-Holia koskien

täysin pohjautuneen Suomen vastuuseen auttaa lapsia. Puhuja antaa ymmärtää, ettei 

luota virkamiesten tekevän vastuullisia päätöksiä. Hän toiseuttaa virkamiehiä, 

poliitikkoja sekä koko ulkoministeriötä epäilemällä heidän motiivejaan.

Vastakkainasettelua ja toiseutta rakennetaan tässä puheenvuorossa myös metaforan 

kautta. Lausunto alkaa ”domino” -metaforalla (rivi 1). Aiemmassa tutkimuksessa on 

huomattu, että maahanmuuttajista on rakennettu uhkakuvia retorisesti metaforien kautta

kuvaamalla maahanmuuttajia ja maahanmuuttoa ”aalloiksi” tai ”tulviksi” (Lynn & Lea 

2003; van Dijk 2000). Vaikka konteksti ei ole tässä al-Holin tapauksessa täysin sama 

kuin edellä mainituissa tutkimuksissa, domino-metaforan tarkoitusperät ovat 

samankaltaiset. Tässä tilanteessa ”domino” viittaa siihen, että al-Holin leirin lasten 

päästäminen Suomeen johtaa myös naisten pääsyyn Suomeen hallituksen virallisesta 

linjauksesta huolimatta. Metaforalla pyritään luomaan uhkakuva, jonka mukaan yhden 

lapsen päästäminen johtaa perheen muidenkin jäsenien pääsyyn ja ketjureaktioon. Tällä 

tavoin pyritään toki toiseuttamaan myös al-Holin naisia ja lapsia, mutta ensisijaisesti 

poliitikkoja heidän päätöksien vuoksi.

Poliitikkoja toiseutetaan kommentissa tämän lisäksi myös”kukkahattutäti”- metaforan 

kautta. Sen avulla luodaan lisää uhkakuvia ja ehdotetaan, että kohta al-Holin leirin 

perheiden isätkin tuodaan Suomeen.”Kukkahattutäti” voidaan nähdä retorisesta 

näkökulmasta katsoen luovana kielenkäyttönä, jolla pyritään syyllistämään oman 

yhteiskunnan sisällä piileviä vihollisia. Ilmaisun strategiana on saada ”toinen” 

näyttämään typerältä, koska hän puoltaa monikulttuurisuutta ja suvaitsevuutta. Tästä on 

aiempaakin näyttöä. On huomattu, että tiettyjä arvoja käytetään toiseuttamiseen 



liittyvän retoriikan kulmakivinä. Liberalismi, joka sanoitetaan nykypäivänä 

suvaitsevaisuudeksi ja monikulttuurisuudeksi, on ollut suomalaisessa kontekstissa 

1930-luvulta asti yksi keino toiseuttaa ”sisäisiä vihollisia”, kuten esimerkiksi 

poliitikkoja (Sakki, Hakoköngäs, Pettersson, 2018.) Ilmaisuun liittyy myös stereotypia 

irrationaalisesta vihervasemmistolaisesta naisesta, joka suvaitsee monikulttuurisuutta 

liikaa (Keskinen, 2013; Sakki & Pettersson, 2016). Ilmaisua käytetään usein 

aggressiiviseen tyyliin maahanmuuttoa koskevissa keskusteluissa, kun halutaan hyökätä

monikulttuurisuuden puolustajia vastaan. Kommentit kohdistuvat usein koulutettuihin 

vaikutusvaltaisissa asemissa oleviin naisiin. (Keskinen, 2011.) Käsitteen kautta syntyy 

mielikuva valkoisesta ylempään sosiaaliluokkaan kuuluvasta naisesta, joka moralisoi 

”normaalia miestä” ja on etääntynyt todellisuudesta. Näin ollen tämä ”eliitti” asetetaan 

tavallista kansaa vastaan. Oikeistopopulistien on todettu käyttäneen tätä keinoa. 

(Gingrich & Banks 2006.)

Puhuja käyttääkin näin ollen tässä puheenvuorossa hyödykseen kulttuurisesti 

vallitsevaa diskurssia, jonka mukaan vihreät sekä vasemmistoliitto ajavat sosiaalisesti 

liberaaleja ja suvaitsevaisia arvoja. Puhuja haluaa kuitenkin vakuuttaa lukijat siitä, että 

vihervasemmiston keskeiset arvot menevät liian pitkälle ja että ne ovat näin ollen jopa 

haitallisia Suomen kansalle. Hän pyrkii tähän tavoitteeseen konstruoimalla vihreät sekä 

vasemmistoliiton”kukkahattutäteinä”, jotka eivät pidä huolta Suomen kansasta ja tuovat

kohta al-Holin perheiden isätkin Suomeen monikulttuurisuuden nimissä. Kommentoija 

vahvistaa tätä sanomalla, että poliitikot harrastavat ”älytöntä moraaliposeerausta” 

Suomen muiden ongelmien kustannuksella (rivi 8), joka voidaan nähdä puolestaan 

kärjistyksenä tai äärimmäisen tilanteen rakentamisena (Pomerantz, 1986). Kommentoija

pyrkii siis kaiken kaikkiaan konstruoimaan poliitikot ja virkamiehet pettureina, jotka 

pettävät Suomen kansan poliittisten ideologioiden ja omien intressien vuoksi.

Kommentti 4

”Hallitus ryöstöviljelee suomalaisten vahvaa uskoa viranomaisiin. Kas kun ISIS-äidit 
tuodaankin nyt "virkavastuulla" ja "viranomaisen tapauskohtaisen harkinnan 
perusteella". Ja jos ei tuoda niin sitten taas vaihdetaan virkamiestä, siitä pitää 
Haavisto huolen. Tosin ulkoministeriössä tuskin on enää ainuttakaan virkamiestä joka 
ei tietäisi mitä pitää tehdä jos ei halua uralleen stinttiä siivouskomeroiden 
ylitarkastajana.--



 Tässä puheenvuorossa tietty sanavalinta on avainasemassa hallituksen toiseuttamisessa.

Kuten aiemmin todettiin, Potterin mukaan jonkin havaitun toiminnan kuvaamiseen ja 

siihen liittyvään konstruointiin voidaan vaikuttaa verbien käytön kautta. Verbien kautta 

syntyy eriasteisia käsityksiä jonkun teon tarkoituksellisuudesta. (Potter, s.182-183, 

1996.) Tässä keskustelupalstan kannanotossa puhuja sanoo, että hallitus ”ryöstöviljelee”

(rivi 1) ja sanoo hallituksen käyttävän hyväkseen suomalaisten vahvaa uskoa 

viranomaisiin. ”Ryöstöviljely” on vahvaan toimijuuteen, tarkoituksellisuuteen ja 

tahallisuuteen viittaava verbi. Verbivalinta toimii retorisena keinona, jonka kautta 

kommentoija pyrkii rakentamaan diskurssia hallituksesta suomalaisten luottoa 

hyväksikäyttävänä tahona. Puhuja antaa ymmärtää, ettei luota hallituksen virallisiin 

linjauksiin (rivi 1-4) ja uskoo niiden olevan vain tekosyy saada leirin naiset lasten 

mukana Suomeen. Hän pyrkii vahvistamaan argumenttiaan tuomalla virkamiesten omat 

uraintressit tilanteeseen mukaan (rivit 2-5) toteamalla, että virkamiehet joutuvat 

”siivouskomeroiden ylitarkastajiksi, mikäli eivät tottele ulkoministerin käskyjä”.  

Kyseessä on siis jälleen oman edun intressin vetoaminen ja sitä käytetään retorisena 

keinona vastapuolen uskottavuuden heikentämiseksi (Edwards & Potter, 1992). Puhuja 

rakentaa diskurssia, jossa al-Holin leirin tapaukseen liittyvien virkamiesten viralliset 

linjaukset eivät ole uskottavia, koska virkamiehille tärkeintä on omat uraintressit, 

jolloin he toimivat ulkoministerin käskemällä tavalla.

Yhteenvetona todettakoon, että tässä lausunnossa asetetaan hallitus ja virkamiehet 

”toisen” asemaan käyttämällä kahta retorista keinoa. Ensimmäinen keino oli käyttää 

tahallisuuteen ja tarkoituksellisuuteen viittaavaa verbiä ”ryöstöviljely” ja toinen keino 

oli tuoda poliitikkojen ja virkamiesten omat intressit esille.  

Kommentit 5-11

Seuraavat sitaatit esitellään ryhmänä niiden keskeisen viestin samanlaisuuden ja 

yhtenevien diskursiivisten piirteiden vuoksi. Kommenteissa keskeisenä aiheena oli 

epäluottamus Suomen hallitusta ja hallituksen viestintää kohtaan. Hallitusta toiseutetaan

kyseenalaistamalla heidän rehellisyyttään ja intressejään.



5. ”Minusta tämä hallituksen tekemä päätös on yhtä tyhjän kanssa. UM virkamiehet 

noudattavat Haaviston käskyjä eli ne terrorinaiset roudataan Suomeen vastoin kansan 

enemmistön tahtoa.--”

6. ”--Minusta on selvää, että tässä jatkuu kieroilu. Sanotaan, ettei ole velvoitetta tuoda 

äitejä, mutta ei sanota, ettei heitä saa tuoda.--”

7. -Syy tähän toiminta-tapaan on yhtä ilmiselvä. Hallitus haluaa saada tämän tehdyksi, 

mutta ei halua tehdä siitä virallista päätöstä koska tietää että avainasemassa oleva 

hallitus-puolue sekä presidentti vastustaa sitä samoin kuin suuri osa maan kansasta. 

Eli loppukädessä pelkäävät että tämä kostautuu kun kansa käy ensi kerralla vaali-

uurnilla. Toisin sanoen kyseessä on melkolailla tyypillinen poliitikoiden vastuun 

pakoilu.

8. ”Terrorismilakien pohtimista. Tapauskohtaisuutta. Jotenkin kuulostaa sanahelinältä, 

jonka suojassa yritetään voittaa aikaa ja junailla aikuisetkin Suomeen”

9. ”Tuo "tapauskohtainen harkinta" kuulostaa myyntipuheelta, jonka suojassa on 

tarkoitus kotiuttaa kaikki aikuisetkin tänne Suomeen.”

10 ”Tässähän linjauksessa ei siis millään tapaa todettu, ettei äitejä tuotaisi. 

Ainoastaan pyritään harhauttamaan nykyhallituksen jo osoittautuneen tavan 

mukaisesti. "Ratkaisut perustuvat tapauskohtaiseen harkintaan" pitää sisällään option 

tuoda äidit mukana, kun tekstiä vähäänkään enemmän pohtii.”

11. ” Hallitus haluaa auttaa ISIS-äidit Suomeen. Hallitus ei halua tehdä päätöstä ISIS-

äitien noutamisesta pelossa että gallup-kannatus putoaa. Kaikessa koomisuudessaan 

hallitus ilmeisesti päättää että ei tee päätöstä. Vastuu sysätään ulkoministeriön 

virkamiehille jotka "virkavastuulla" päättävät.--”

Kommenteissa korostui epäluottamus hallituksen al-Holin päätöstä kohtaan. 

Kannanotoissa ei uskottu juurikaan hallituksen virallisessa linjauksessa mainittuun 

”tapauskohtaiseen harkintaan” leirin naisten kotiuttamisen suhteen. Tapauskohtaisen 

harkinnan mukaan perheiden kohdalla voidaan harkita lapsen lisäksi myös äidin 

tuomista Suomeen. Puheenvuoroissa rakennetaan diskurssia, jonka mukaan hallitus ei 

omien intressiensä vuoksi uskalla viestiä rehellisesti al-Holin tapauksesta. 

Keskusteluketjun kommentoijat näkevät hallituksen toimivan todellisuudessa toisella 



tavalla, kuin mitä ovat julkisesti viestineet. Lausunnoissa hallituksen uskottavuutta 

heikennetään tuomalla oman panoksen tai oman edun intressi esille (Edwards & Potter, 

1992). Kommentoijat heikentävät retorisesti hallituksen lausuntojen uskottavuutta 

nostamalle esille epärehellisen viestinnän, jonka takana on poliittiset intressit. Etenkin 

kommentissa 3 hallituksen mahdolliset taka-ajatukset nostetaan suoraan esille. 

Hallituksen todetaan pelkäävän totuuden kostautuvan ”kun kansa käy ensi kerralla 

vaali-uurnilla”. Kommentissa 11 puolestaan puhuja nostaa esille, kuinka hallitusta 

kiinnostaa vain ”gallup-kannatus”.Puheenvuorot asettavatkin näin Suomen hallituksen 

epärehellisen ”toisen” asemaan.

Lausuntojen sanavalinnat nousevat esiin tässäkin yhteydessä toiseuttamisen keinona. 

Lausunnossa rakennetaan jälleen kerran verbivalintojen kautta tietynlaista diskurssia 

teon tarkoituksellisuudesta. (Potter, s. 182-183, 1996.) Keskusteluketjun kommentissa 

sanavalinnat kuten ”roudataan” (kommentti 5), ”junailla” (kommentti 8), ”pyritään 

harhauttamaan” (kommentti 10) ja ”sysätään” (kommentti 11).  Edellä mainitut verbit 

viittaavat viittaavat vahvaan toimijuuteen ja tarkoituksellisuuteen. Hallitus ei 

kannanottojen mukaan tehnyt päätöksiä sattumanvaraisesti ja heidän viestintänsä pyrkii 

tarkoituksellisesti johtamaan kansaa harhaan. Sanavalinnat lausunnoissa toiseuttavat 

hallitusta näissä puheenvuoroissa entisestään, koska hallitus rakentuu tässä diskurssissa 

tietoisesti epärehellisesti toimivana tahona.

6.6  Kuudes subjektipositio: Suomalaiset, joiden auttaminen on Suomen valtion 
velvollisuus

Aineistosta löytyi myös kommentteja, joissa leirin jäsenet konstruoitiin osana 

sisäryhmää, eikä heitä asetettu ”toisen” asemaan samalla tavalla kuin aineiston muissa 

kommenteissa. Tulokset näiden kannanottojen suhteen käydään läpi kuitenkin 

tiivistetyssä muodossa, koska tämän työn ensisijainen tavoite oli toiseuden luomisen 

keinot ja niiden tarkastelu. Tämän luokan lyhyt esittely kuitenkin on tarpeen, koska 

aineistosta löytyi melko paljon sitaatteja tähän liittyen. Kommenteissa esitettiin kantoja,

jotka ovat monella tavalla vastakkaisia aiempiin kommentteihin verrattuna.

1.  ”--Ajatuskokeessa mietin, että mitähän tapahtuisi, jos joku näistä alaikäisistä, 

huonoissa olosuhteissa leirillä olevista lapsista kuolisi? Mikä syyttely siitä alkaisi? 

Veikkaan, että samat kohkaajat, persut ja kokoomus, syyttäisivät hallitus siitä, ettei 

lapsia ole pelastettu. Politiikka on muuttunut todella vastenmieliseksi.”



2. ”Lain kannalta Suomen kansalainen on suomalainen, vaikka persut eivät siitä 

pitäisikään. Ei laki voi erotella "oikeita" ja "vääriä suomalaisia.”

3. ”Suomen kansalaisilla on oikeus tulla Suomeen ihan milloin he haluavat. Suomen 

tulee aina huolehtia suomalaisista lapsista missäpäin tahansa maailmaa, jos he ovat 

vaikeuksissa. Vankileiriä on kai pidettävä olosuhteiltaan vaikeana.”

4. ”Perustuslaki on olemassa juuri tällaisia tilanteita varten, jolloin pieni kovaääninen 

porukka haluaisi peloissaan unohtaa inhimillisyyden ja lait ja kansainväliset 

sopimukset . Oikeusvaltio on paras turvamme.”

5. ” Kyseessä on muutama nainen ja heidän lapsensa joista jälkimmäisistä vastuun 

kantaminen on inhimillinen velvollisuutemme.”

 6.”--Perussuomalaisten ja kokoomuksen jo lapsellinen räkytys alkaa näyttämään 

pahalta ja etenkin vastuuttomalta. Pienten ja syyttömien lasten kohtaloilla politikointi 

ja rähjääminen on hyvin vastenmielistä ja iljettävää.”

7. ”Asenteet ovat siis Suomessa muuttuneet siitä, miten vain 75 vuotta sitten 

radikalisoituneen saksalaisen äärijärjestön matkaan lähteneistä noin 1000 

suomalaisnaisesta otettiin takaisin Suomeen kaikki palata halunneet, eli noin 700 

suomalaisnaista, radikaalin saksalaisen äärijärjestön sotioitten kanssa tehtyine 

lapsineen. Nyttemmin siis enään lapset otetaan Suomeen takaisin, mutta suomalaisäidit

jätetään oman onnensa nojaan - toisin kuin vain 75 vuotta sitten.”

8 ”-Jos suomalaiset aidit jaavat Al-holin leirille ja heidan lapset tuodaan Suomeen nyt,

niin kuinkas sitten jatkossa?”.

Billigin ym., (1988) ajatus argumenttien ja vasta-argumenttien välisestä suhteesta tulee 

hyvin esille tarkastellessa aiemmin tutkielmassa esiteltyjä kommentteja ja vertailemalla 

niitä yläpuolella esitettyihin kommentteihin. Monet tässä luokassa esitetyt näkemykset 

ovat vastakkaisia verrattuna aiempiin puheenvuoroihin. Tässä luokassa useissa 

kommenteissa mainittiin lasten auttaminen (kommentit 1, 3, 5, 6), Suomen lainsäädäntö

ja Suomen kansalaisten oikeudet (kommentit 2,3,4) sekä Suomen inhimillinen 

velvollisuus auttaa leirin jäseniä (kommentit 4,5). Retorisesta näkökulmasta katsoen 

lainsäädäntöön, humanitaariseen inhimillisyyteen, pienten lasten auttamiseen, sekä 

kansalaisoikeuksiin vetoamisen voidaan kaikkien nähdä olevan itseään ylläpitäviä 



argumentteja (Wetherell & Potter, 1992). Mainitut asiat esitetään yleisesti tiedostettuina 

ja hyväksyttyinä arvoina, joita ei tarvitse perustella laajemmin.

Puheenvuoroissa al-Holin leirin jäsenille rakennetaan subjektipositiota sisäryhmän 

jäsenenä kategorisoinnin prosessin kautta. Muutamissa kommenteissa (kommentit 2, 3 

ja 8) puhutaan suomalaisista tai Suomen kansalaisista, jolloin rakentuu representaatio 

leirin naisista ja lapsista osana Suomen kansaa. Kommentti 8 ei toki ota sinänsä selvästi

kantaa al-Holin tapaukseen, mutta se on mukana tässä kategoriassa ”suomalaiset 

äidit”(sitaatissa kirjoitusvirhe) -sanavalinnan vuoksi.  

Aiemmin aineistosta esitellyt käsitteet kuten esimerkiksi ”Isis-äiti” tai ”Isis-nainen” 

ovat toiseuttavia kategorisointeja, kun puolestaan ”suomalainen” ”Suomen 

kansalainen” tai ”suomalaiset äidit” ovat päinvastaisia representaatioita synnyttäviä 

kategorisointeja. Kuten aiemmin on todettu, Potter näki peruskategorisoinnin tapana 

rakentaa kuvauksia arvioitavasta tilanteesta tai henkilöstä. Kategorioihin liitetään 

ominaisuuksia, jotka rakentavat tiettyjä representaatioita arvioitavasta kohteesta. 

(Potter, s. 199-200, 1996.)  

Kommentissa 7 kannanotossa käytetään kollektiivista muistia (Mols & Jetten, 2014) 

retorisena keinona ja verrataan toisen maailmansodan jälkeisiä tapahtumia 

nykypäivään. Puheenvuorossa nostetaan esille toisen maailmansodan jälkeiset ajat ja 

muistutetaan Suomen ottaneen maahan takaisin ihmisiä, jotka olivat jollain tasolla 

olleet radikalisoituneessa toiminnassa mukana. Argumentilla pyritään vakuuttamaan 

lukijat siitä, että Suomessa on ennenkin päästetty ihmisiä takaisin samankaltaisissa 

tilanteissa ja  myös äidit pitäisi päästää lasten mukana takaisin. Kollektiivista muistia 

hyödyntämällä rakentuu leirin äideille positio Suomeen kuuluvina sisäryhmäläisinä 

kiistanalaisesta taustasta huolimatta.

7. Johtopäätökset

Tässä kappaleessa pohditaan tämän työn lopputuloksia. Työn analyysin keskeisimmät 

tulokset käydään ensin vielä yhteenvetona läpi ja aineistosta poimituista 

subjektipositioista nostetaan esille keskeisimmät retoriset keinot ja diskursiiviset 

strategiat, joilla niitä rakennettiin. Intersektionaalisuuteen liittyvät huomiot käydään 

myös läpi. Työn keskeisimpiä huomioita pohditaan aiemman tutkimuskirjallisuuden 

valossa ja tämän tutkielman löydöksiä verrataan aiempiin tutkimuksiin. Tämän lisäksi 



pohditaan myös, mitkä ovat tämän tutkielman soveltamismahdollisuudet ja mahdolliset 

rajoitteet. Kappaleen lopuksi esitetään ajatuksia tulevia tutkimuksia varten.

7.1 Yhteenvetoa tuloksista

Analyysin kautta päädyin kuuteen subjektipositioon. Ensimmäisessä ristiriitaiset 

identiteetit-subjektipositiossa korostui käsitteiden ”Isis-äiti” tai ”Isis-nainen” käyttö, 

joilla pyrittiin rinnastamaan kaksi hyvin erilaista kategoriaa keskenään. Potterin (1996, 

s. 199-200) mukaan peruskategorisoinnin prosessi rakentaa erilaisia mielikuvia 

tilanteesta ja edellä mainitut toisistaan eroavat kategoriat ovat tästä esimerkki. 

Kategorioiden ”Isis” ja ”nainen” tai ”äiti” välisten suurten kontrastien avulla al-Holin 

leirin naisista pyrittiin luomaan mahdollisimman erikoinen, uhkaava ja sosiaalisista 

normeista poikkeava diskurssi. Naisten suomalaisuutta ei tuotu kommenteissa esiin 

juurikaan, jolloin kahden edellä mainitun kategorian välinen kontrasti korostui 

entisestään. Suomen yhteiskunnan hylänneet terroristit-subjektipositiossa puolestaan 

korostettiin naisten mahdollisia terroristikytköksiä ja tähän kategoriaan liittyviä 

mielikuvia. Naiset rakennettiin kommenteissa terroristikytköstensä sekä uskonsa vuoksi

sosiaalisten normien rikkojina (Bar-Tal, 2000), jotka ovat vaaraksi Suomen 

yhteiskunnalle. Vaaran ja terrorismin diskurssia rakennettiin esimerkiksi kategoriaan 

liittyvien oikeutusten, asiantuntijamielipiteiden, ontologisen gerrymanderoinnin kautta 

sekä viittaamalla muihin lähteisiin (Potter, 1996).

Kolmannessa subjektipositiossa puolestaan viitattiin leirin jäsenten riittämättömään 

suomalaisuuteen. Tässä positiossa ja sitä ilmentävässä kommentissa käytettiin 

kvantifiointia (Wetherell & Potter, 1992) ja minimointia (Potter, 1996) toiseuttamisen 

retorisina keinoina. Oli myös mielenkiintoista, kuinka leirin jäsenten suomalaisuus 

kyseenalaistettiin. Etenkin leirin naisten poikkeavuutta alleviivattiin tavalla, joka sai 

heidän suomalaisuutensa näyttämään kyseenalaiselta. Suomen kansalaisuudelle 

asetettiin tiettyjä diskursiivisia reunaehtoja kannanotossa, kuten esimerkiksi Suomessa 

asuminen ja syntyperäinen suomalaisuus.

Neljännessä subjektipositiossa puolestaan leirin jäsenet esitettiin Suomelle 

yhteiskunnallisena taakkana. Tähän positioon luokitelluissa kommenteissa alleviivattiin 

leirin jäsenistä koituvia taloudellisia seurauksia. Tähän keinoon on turvauduttu 

maahanmuuttajiin kohdistuvan argumentoinnin kohdalla aiemmissa tutkimuksissa myös



kulujen korostamiseen. Näin pyritään vahvistamaan argumenttia ja halutaan saada se 

kuulostamaan järkevältä ja perustellulta. (Augoustinos, Tuffin & Rapley 1999; Sakki & 

Pettersson, 2016.) Tässä luokassa käytettiin esimerkiksi peruskategorisointia (Potter, 

1996) keskeisenä vastakkainasettelun ja toiseuttamisen välineenä. Tietyt 

kategorisointiin liittyvät sanavalinnat olivat keskeisessä osassa tätä positiota.

Viidennessä subjektipositiossa käsiteltiin Suomen poliitikkoja. Poliitikot eivät olleet 

tässä tutkielmassa ensisijainen kiinnostuksen kohde, mutta aineistossa oli monia 

poliitikkoja toiseuttavia kannanottoja, jolloin tähän oli reagoitava. Yleisin retorinen 

keino tässä positiossa oli oman intressin dilemma (dilemma of interest) (Edwards & 

Potter, 1992). Kommenteissa viitattiin useaan otteeseen, kuinka hallituksen päätösten 

taustalla oli ideologisia tai omaa intressiä palvelevia syitä. Kommenteissa poliitikkoja 

toiseutettiin rakentamalla vihervasemmistoa hyvin kielteisessä valossa heidän 

monikulttuurisuutta suosivan arvomaailmansa vuoksi (Sakki & Pettersson, 2016.) 

Kommenteissa käytettiin myös kollektiivista muistia (Mols & Jetten, 2014) 

kärjistämistä tai äärimmäisen tilanteen muodostamista (Pomerantz, 1986), sekä erilaisia

verbivalintoja (Potter, 1996) retorisina keinoina.

Kuudennen subjektiposition huomiot olivat päinvastaisia aiempiin nähden, sillä leirin 

jäsenet nähtiin osana sisäryhmää, joiden auttaminen oli Suomen valtion velvollisuus. 

Muissa subjektipositioissa leirin jäseniä asetettiin ”toisen” asemaan, kun taas 

kuudennessa subjektipositiossa diskursiiviset funktiot olivat päinvastaiset. Aineiston 

kattavuuden vuoksi oli tärkeää esittää myös kommentit, joissa leirin jäsenistä 

rakennettiin myönteisempää diskurssia. Positiossa käytettiin retorisina keinoina itseään 

ylläpitäviä argumentteja (Wetherell & Potter, 1992), kun viitattiin esimerkiksi 

lainsäädäntöön, humanitaariseen inhimillisyyteen, pienten lasten auttamiseen, sekä 

kansalaisoikeuksiin. Kannanotoissa käytettiin myös aiemmin työssä esiteltyjä retorisia 

keinoja kuten peruskategorisointia (Potter, 1996) kun puhuttiin ”suomalaisista” ja 

”Suomen kansalaisista”. Kollektiivista muistia (Mols & Jetten, 2014) hyödynnettiin 

puolestaan, kun puhuttiin Suomen historiasta ja kuinka ennenkin on otettu 

kiistanalaisessa valossa nähtyjä ihmisiä takaisin maahan. Billigin ym., (1988) ajatukset 

diskurssien argumentatiivisesta luonteesta näkyivät tässä subjektipositiossa, sillä esiin 

nostetut retoriset keinot olivat osittain samoja, vaikka diskursiiviset funktiot olivat 

toisenlaiset.



Intersektionaalisesta näkökulmasta katsoen analyysin tulokset olivat mielenkiintoisia. 

Kommenteissa ilmeni useaan otteeseen tiettyjen identiteettien ja kategorioiden 

korostaminen muiden kustannuksella. Toistuvana teemana kannanotoissa leirin naisten 

kohdalla oli naiseuden ja Isis-kytkösten korostaminen, kun puolestaan suomalaisuuden 

identiteettiä ei korostettu kommentoinnissa merkittävällä tavalla. Mikäli leirin naisten 

suomalaisuus nostettiin kannanotoissa esille, se rakentui usein kielteisessä valossa ja 

suomalaisuutta vähäteltiin heidän taustansa vuoksi. Sen sijaan useissa kommenteissa 

keskityttiin luomaan intersektio naiseuden tai äitiyden ja Isis-jäsenyyden välille. 

Tutkielman kommenteissa viitattiin myös esimerkiksi ”hurahtaneen naisen” 

stereotypiaan, jossa ”hulluuden” tai epärationaalisuuden identiteetin ja naiseuden välille

muodostettiin intersektio, jonka avulla pyrittiin toiseuttava ensisijaisesti al-Holin leirin 

naisia. Toiseuttavan vaikutuksen voisi väittää johtuvan osittain naiseuteen liittyvistä 

sosiaalisista normeista, joita on käsitelty aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa. (Naylor, 

1990; Hart 1994; Jewkes, 2004; Sjoberg & Gentry, 2008.)

Sukupuoleen viitattiin tämän lisäksi silloin, kun argumentoitiin leirin naisten Suomeen 

ottamista vastaan. Kannanotot kritisoivat ja toiseuttivat Suomen hallitusta tai ylipäätään

ihmisiä, joiden mielestä leirin naisten kotiuttaminen olisi hyvä ajatus. Ilmaisua 

”kukkahattutäti” käytettiin eräässä kannanotossa, jonka käyttöä on käsitelty 

aiemmissakin tutkimuksissa ja siihen sisältyy stereotypia irrationaalisesta 

”vihervasemmistolaisesta” naisesta (Keskinen, 2013, Pettersson & Sakki, 2016). Tämän

kaltaisten kannanottojen retoriikassa hyödynnettiin rationaalisen miehen ja 

tunnepitoisen irrationaalisen naisen stereotypioiden välistä vastakkainasettelua. Tätä 

käsiteltiin esimerkiksi Saresman ja Tulosen (2020) tutkimuksessa, jossa analysoitiin 

poliitikko Jussi Halla-Ahon blogikirjoituksia. Kokonaisuudessaan sukupuoleen 

viittaavat kommentit olivat HS:n keskusteluketjussa vähemmistössä, mutta niitä oli 

kuitenkin useita. Kaiken kaikkiaan sukupuolta koskevat kannanotot myötäilivät osittain 

aiempaa tutkimuskirjallisuutta.

Tässä tutkielmassa lähtökohta aiempiin tutkimuksiin oli erilainen, koska vastaavalla 

metodologialla toteutetut aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet käsittelemään, kuinka 

toiseuttava puhe kohdistuu nimenomaan maahanmuuttajiin, toisen valtion kansalaisiin 

tai vieraan kulttuurin edustajiin. (Sakki & Pettersson, 2016; Pettersson, 2017; Petterson 

2019). Näin ollen olikin kiinnostava huomata, että retoriset keinot ja diskursiiviset 



strategiat olivat hyvin samankaltaisia verrattuna aiempiin tutkimuksiin. Etenkin leirin 

naisista rakennetut diskurssit ja toiseuttamiseen kytkeytyvät retoriset keinot olivat 

samansuuntaisia aiempien tutkimusten kanssa. Keinot kuten kärjistäminen (Pomerantz, 

1986), faktualisointi, kategorian liittyvät oikeutukset, muihin yksityiskohtaisiin 

lähteisiin viittaaminen, konsensuksen hakeminen, yksityiskohtiin viittaaminen ja 

yksimielisyyden mielikuvan luominen nousivat esiin tämän tutkielman aineistosta 

(Potter, 1996). Tämä olikin yksi tämän tutkimuksen keskeisistä huomioista ja olikin 

mielenkiintoista, kuinka etenkin leirin naisten kohdalla Suomen kansalaisuus ei tuonut 

merkittävästi erilaisuutta toiseuttamisen retorisiin keinoihin. Kuten aiemmin todettiin, 

suomalaisuuden identiteetti jäi taka-alalle ja paikoittain leirin jäsenistä puhuttiin 

samalla tavalla kuin toisen maan kansalaisista tai toisen valtion edustajista. Tästä 

voidaankin päätellä, että toiseuttamista koskevat retoriset keinot ja diskurssiiviset 

strategiat voivat olla erilaisista konteksteista huolimatta hyvin samankaltaisia.

Tämän lisäksi aineistosta voidaan todeta, että leirin naisiin kohdistui selkeästi enemmän

epäilyä kuin leirin lapsiin. Lapset jäivät taustalle kannanotoissa ja kommentit 

kohdistuivat pääasiassa naisiin. Naisten mahdolliset Isis-järjestöön liittyvät kytkökset 

olivat al-Holiin liittyvässä julkisessa keskustelussa esillä ja tämä näkyi myös tämän 

tutkielman aineiston kommenteissa. Aineistossa käytettiin ilmaisuja kuten ”Isis-nainen”

ja ”Isis-äiti”. Jotkut kannanotot aineistossa olivat osittain yhteneviä Maussenin ja 

Grillon (2014, s.175) vihapuheen määritelmän kanssa, sillä kommentit pyrkivät 

stigmatisoinnin kautta esittämään leirin naisten perusominaisuudet kielteisessä valossa. 

Lapset nousivat aineisossa esille lähinnä silloin, kun tuotiin esille Suomen valtion 

vastuu pitää huolta omista kansalaisistaan. Tämänkaltaista kommentointia nähtiin 

esimerkiksi tämän työn kuudennessa subjektipositiossa. Monissa kommenteista leirin 

jäsenistä puhuttiin toki kokonaisuutena, mutta selkeästi leirin lapsiin kohdistuvaa 

kommentointia oli melko vähän.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että tämän analyysin keskeisimmät huomiot liittyivät 

nimenomaan leirin naisten positioiden rakentumiseen. Naisia rakennettiin ”toisina” 

heidän taustojensa, valikoidusti esiin tuotujen identiteettien, sekä suomalaisuuden 

rajojen määrittelyn kautta. Leirin jäsenet nähtiin myös yhteiskunnallisena taakkana. 

Leirin lapsiin kohdistui melko vähän kommentointia, kun taas leirin naisiin kohdistui 

enemmän kannanottoja, joissa heitä asemoitiin sisäryhmän tai suomalaisten 



ulkopuolelle. Aineistosta nousi esiin analyysin varrella myös poliitikot, joihin kohdistui 

paljon kommentointia ja hekin asettuivat ”toisen” asemaan leirin naisten ohella tässä 

tutkimuksessa. Politiikkaa voikin olla hankala erottaa al-Holin leirin kaltaisista 

tapauksista. Aineiston havainnot osoittavakin retoristen keinojen ja diskurssiivisten 

strategioiden merkityksen yhteiskunnallisessa keskustelussa. Analyysi osoitti myös 

ryhmien välille rakennettujen diskursiivisten rajojen sekä yksilöiden risteävien 

identiteettien olevan oleellisessa osassa, kun yhteiskunnallisessa keskustelussa rakentuu

ryhmien välisiä erotteluita ”meidän” ja heidän” välillä.

7.2 Soveltavismahdollisuuksia ja tulevia tutkimussuuntia

Analyysista tehdyt havainnot tarjoavat jatkotutkimusmahdollisuuksia aihepiirin parissa. 

Tulevaisuudessa voisi tarkastella, oliko tämän työn aineiston havainnot naisten ja lasten

suhteen kertaluontoisia, vai olisiko mahdollisesti taustalla olla joitain diskursiivisia 

säännönmukaisuuksia. Metodologian olisi tässä tapauksessa hyvä olla vastaavanlainen 

tähän tutkielmaan nähden, jolloin tutkimusten vertailukelpoisuus voisi olla parempi. On

toki tärkeä muistaa, etttä KRP:tä ja retorista psykologiaa hyödyntävien tutkimusten 

vertailu ei ole kovin suoraviivaista metodologiaan liittyvän subjektiivisuuden vuoksi. 

Tästä huolimatta lisätutkimukset voisivat antaa lisäinformaatiota yhteiskunnallisten 

diskurssien sekä intersektionaalisten identiteettien suhteen.

Tutkielman keskeisiä havaintoja tarkastelemalla voidaan todeta, että samat 

diskursiiviset strategiat ja retoriset keinot voivat löytyä monenlaisesta kontekstista. 

Tutkimuksen konteksti poikkesi maahanmuuttoa tai pakolaisuutta koskevasta 

kontekstista, mutta aineistosta löytyi tästä huolimatta aiemman tutkimuskirjallisuuden 

kanssa yhteneviä tapoja toiseuden suhteen. Tutkimus nostaa esille, kuinka tietyissä 

keskusteluissa Suomen kansalaisuus voi olla diskursiivisesti melko moniulotteinen 

käsite. Subjektipositiossa 6.3 esitelty kommentti oli selkein esimerkki siitä, ettei 

Suomen kansalaisuus ole diskursiivisesti yksiselitteinen käsite kaikissa keskusteluissa. 

Sama tematiikka kulki myös al-Holin leirin naisten suomalaisuuden suhteen muissakin 

kommenteissa. Suomalaisuutta rakennettiin monien asioiden kautta Suomen 

kansalaisuuden lisäksi.

Voidaankin todeta, että tulevaisuudessa tehtävissä tutkimuksissa voitaisiin tutkia KDP:n

ja retorista psykologian yhdistelmää käyttämällä toiseuttamista erilaisissa konteksteissa.



Olisi mielenkiintoista tutkia esimerkiksi, miten koko elämänsä Suomessa asuneiden 

suomalaisten rikollisuutta tai terrorismikytköksiä käsiteltäisiin yleisessä keskustelussa. 

Tätä kautta voitaisiin verrata, löytyykö keskustelusta samankaltaisia toiseuttamisen 

keinoja kuin tämän tutkielman kontekstissa. Al-Holin leirillä olevat naiset olivat 

suurimmaksi osaksi asuneet Suomen rajojen ulkopuolella eri kulttuureissa. Olisikin 

mielenkiintoista tutkia Suomessa koko elämänsä asuneiden rikolliseen toimintaan 

osallistuneiden ihmisten toiseuttamista ja millaisia intersektioita niissä tilanteissa 

rakennetaan. Voisikin olla mielenkiintoista tarkastella ylipäätään, millaisia havaintoja 

tehtäisiin eri konteksteissa tämän tutkielman kanssa yhtenevillä tutkimuskysymyksillä 

ja metodologialla.

Internet-keskustelupalstojen tutkiminen voisi olla myös jatkossa yksi mahdollinen 

alusta, jossa analysoida diskursseja ja retoriikkaa. Witschgen mukaan internetissä voi 

tarkastella esimerkiksi keskustelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja miten 

keskustelijat arvioivat toistensa kannanottoja. Hän totesi myös, että internetistä on myös

mielenkiintoista pohtia, millä tavalla marginaaliset äänet pääsevät esille. (Witschge, 

2008.) Tietyt äänet voivat olla enemmän äänessä tietyillä alustoilla kuin toiset. Tässä 

tutkielmassa käytetty HS:n keskusteluketju oli kaikille avoin, mutta voi kuitenkin olla 

jossain määrin sosiaalisesti yksipuolinen. Ei voida olla varmoja, kuinka monipuolisesti 

erilaiset sosiaaliset ryhmät ovat edustettuina näillä alustoilla. Näin ollen tämän työn 

kaltaisia tutkimuksia olisi hyvä tehdä erilaisilla alustoilla monipuolisuuden vuoksi. 

Erilaisten internetpalstojen keskustelukulttuurien tulkinta on toki aina subjektiivista, 

mikä tuo omat haasteensa myös tuleviin tutkimuksiin ja niiden yleistettävyyteen. 

Toisaalta tämä on laadullisten tutkimusten metodologiaan liittyvä rajoite, joka on 

hyväksyttävä tämän tutkielman kohdalla ja mahdollisissa tulevissa tutkimuksissa. Tästä 

huolimatta internetpalstoilla tuotettujen diskurssien tarkastelu voi tuoda ilmi erilaisia 

ulottuvuuksia esimerkiksi yhteiskunnassa vallitsevista valtasuhteista. Eri alustoilla 

tuotettujen diskurssien keskinäinen tarkastelu voisi tuoda lisäinformaatiota internetistä, 

mediasta ja Suomessa vallitsevista diskursseista ylipäätään. Internetissä mielipiteitä 

ilmaistaan melko vapaasti anonyymiteetin vuoksi, mikä oli huomattavissa tämänkin 

työn aineistossa. Tämä onkin mielenkiintoinen lähtökohta, joka voi tarjota 

mielenkiintoisia mahdollisuuksia eri aineistoille. Internetista saatavaa informaatiota 



voisikin hyödyntää Suomen yhteiskuntaa koskevissa sosiaalisissa kysymyksissä ja 

siihen liittyvässä keskustelussa.

Intersektionaalisesta näkökulmasta katsoen oli mielenkiintoista nähdä, kuinka ”Isis-äiti”

ja ”Isis-nainen”käsitteitä käytettiin leirin naisten toiseuttamista varten. Rinnastamalla 

kaksi toisistaan merkittävästi poikkeavaa kategoriaa naisista yritettiin luoda 

mahdollisimman poikkeavaa, outoa ja järkyttävää diskurssia ja heidät asetettiin näin 

”toisen” asemaan. Tästä huomattiin, että eri kategorioita voidaan käyttää erilaisten 

intersektioiden luomiseen ja erilaiset intersektiot voivat puolestaan toiseuttaa yksilöitä 

sekä ryhmiä. Edley (2001) problematisoi diskursiivisessa psykologiassa symbolisen ja 

materiaalisten maailmojen välisiä eroja. Yksilön konstruoiminen ”hulluksi” voi 

asemoida henkilön tavalla, joka johtaa symboliseen sekä fyysiseen syrjimiseen 

esimerkiksi identiteettien ja sosiaalisten suhteiden näkökulmasta katsoen. Henkilö 

voidaan myös syrjäyttää julkisista tiloista ja keskusteluista. Tietyt positiot eivät ole 

saatavuudeltaan samanlaisia kaikille ihmisille ja vastaavasti materiaaliset resurssit eivät 

jakaudu tasan eri positioiden kesken eivätkä ole myös saatavilla samalla tavalla kaikille.

(Edley, 2001.) Edleyn ajatukset ovat yhteneviä intersektionaalisen näkökulman kanssa 

siinä mielessä, että molemmissa yksilöitä koskevat etuoikeudet ja alistaminen toimivat 

useammalla ontologisella ulottuvuudella. Nämä ulottuvuudet voivat koskea esimerkiksi 

yksilöiden välisiä suhteita ja subjektiivisia kokemuksia. Ulottuvuuksiin liittyvät 

epätasa-arvot voivat olla symbolisia tai materiaalisia. (Yuval-Davis, 2006.) Edleyn ja 

Yuval-Davisin ajatuksien kanssa yhteneviä piirteitä näkyi myös tämän tutkielman 

aineistossa, kun leirin naiset asetettiin subjektipositioon, jossa heidän suomalaisuuttaan 

sekä oikeuksiaan Suomen hyvinvointivaltion etuihin kyseenalaistettiin. Edellä 

mainittujen huomioiden valossa voidaankin todeta, että erilaisten intersektioiden 

tunnistaminen diskursseissa on ensiarvoisen tärkeää yhteiskunnan tasa-arvoisuuden 

suhteen esimerkiksi sukupuolen, etnisyyden, mielenterveyden ja sosiaalisen statuksen 

suhteen. Esimerkiksi naiseuteen ja äitiyteen liittyviä intersektioita voisi tutkia myös 

jatkossa. Intersektionaalinen näkökulma voisi toimia näin ollen mielekkäänä 

perspektiivinä tulevissakin tutkimuksissa erilaisten identiteettien tarkastelua varten.

7.3 Eettiset näkökohdat ja tutkimuksen rajoitukset
Humanistisen, yhteiskunnallisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset 

periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi (2009) käydään monia



tähänkin tutkielmaan liittyviä eettisen tutkimuksen puolia läpi. Kohdassa 2.1 nostetaan 

esille henkisten haittojen välttäminen. Kohdassa todetaan, että henkisten haittojen 

välttämiseen kuuluu tutkittavia arvostava kohtelu sekä tutkittavia kunnioittava 

kirjoitustapa tutkimusjulkaisussa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2009). Tähän on 

kiinnitettävä huomiota etenkin tässä tutkimuksessa, koska tutkielman konteksti ja aihe 

on kovin kiistanalainen. Tilannetta on raportoitu laajasti mediassa ja mielipiteitä 

tilanteeseen on monia. Maahanmuutto, pakolaisuus ja terrorismi ovat aiheita, jotka 

herättävät tunteita. Tutkijan näkökulmasta katsoen haasteena on pysyä neutraalina ja 

analysoida nimenomaan itse valittua aineistoa. Internet-keskusteluissa voi olla monen 

eri sävyisiä kirjoituksia, mutta kaikissa tilanteissa on kyettävä kirjoittamaan ketjujen 

kommentoijista mahdollisimman neutraalisti.

Tässä tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista aineistoa, joten on myös syytä huomioida 

tämän kaltaisen aineiston erityispiirteet eettisestä näkökulmasta katsoen. Humanistisen, 

yhteiskunnallisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus 

eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi (2009) todettiin, että yksityisyyden suojaa 

koskevat tutkimuseettiset periaatteet jaetaan kolmeen osaan.  Ensimmäinen on 

tutkimusaineiston suojaaminen ja luottamuksellisuus. Toinen alue on tutkimusaineiston 

säilyttäminen tai hävittäminen. Kolmas alue puolestaan on tutkimusjulkaisut. Nämä 

kolme puolta pyrkivät sovittamaan yhteen luottamuksellisuuden ja tieteen avoimuuden 

periaatteen.

Kvalitatiiviset aineistot tulee arvioida erikseen tunnistamisen näkökulmasta. 

Tunnisteellisuudessa on oleellisinta se, voiko yksittäistä henkilöä tunnistaa saatavilla 

olevista tiedoista. Tutkimusaineiston tunnisteet on jaoteltu yksilöiviin ja epäsuoriin 

tunnistetietoihin. Suoria tunnistetietoja ovat nimi, osoite, henkilötunnus, syntymäaika, 

ihmisen ääni ja kuva. Epäsuoria tunnisteita ovat puolestaan esimerkiksi 

kotipaikkakunta, asuinalue, koulutus, työpaikka ja perheen koostumus 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2009). Internetissä keskusteluketjut ovat kuitenkin 

yleisesti saatavilla olevaa julkista materiaalia, eikä yksityisyyden periaatetta tarvinnut 

noudattaa. Aineistossa kommentoijien henkilökohtaisia asioita ei ilmennyt 

kannanottojen myötä, joten keskusteluketju ei tarjonnut suurempia haasteita tämän 

suhteen.



Metodologisesta näkökulmasta katsoen tässä tutkimuksessa yhtenä haasteena on 

ehdottomasti objektiivisuuden säilyttäminen. Haaste sisältyy vahvasti tämän 

tutkimuksen lähestymistapaan, eikä siltä voi täysin välttyä. KRP:n perusolettamukset 

nojaavat sosiaalisen konstruktionismiin (Burr, 2003; Gergen, 2009), jossa nähdään 

sosiaalisen todellisuuden rakentuvan yksilöiden sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

erilaisten sosiaalisten käytäntöjen kuten diskurssien kautta. Edley (2001) näki 

diskurssien tapahtuvan tietynlaisessa sosiaalisessa ja historiallisessa viitekehityksessä ja

Billig (1987) puolestaan totesi diskurssien luonteen olevan argumentatiivinen. Nämä 

perusperiaatteet mielessä pitäen voidaankin sanoa, että tutkijan on mahdoton olla täysin

objektiivinen tai neutraali tulkitessaan sosiaalista todellisuutta. Tutkija on kuitenkin itse 

myös osa sitä sosiaalista todellisuutta ja diskursiivista kontekstia, jota hän sillä hetkellä 

tutkii. Edellä mainitut haasteet olivat tiedossa tätä tutkielmaa tehdessä, mutta tästä 

huolimatta varmasti tässäkin tutkimuksessa aineistosta poimitut kommentit, niiden 

tulkinta, analysointi ja niiden funktioiden suhteen tehtävät tulkinnat tapahtuvat 

kuitenkin omasta positiostani käsin. Ne sosiaaliset ryhmät tai kategoriat, joihin kuulun 

vaikuttavat siihen, miten aineistoa tulkitaan. Olen muun muassa suomalainen 

sosiaalipsykologiaa yliopistossa opiskeleva mies, jolloin oma taustani voi 

huomaamattakin näkyä aineiston tulkinnassa ja millaisia kommentteja valitsin 

analysoitavaksi keskusteluketjusta.  Etenkin subjektipositioiden tulkinnoissa täydellinen

neutraalius ja objektiivisuus on mahdotonta, koska analyysi ei ikinä tapahdu erillään 

sosiaalisesta todellisuudesta. Subjektipositiot kuvaavat kielen kautta henkilöiden 

positioita eri konteksteissa (Wetherell, 1998) ja vallitsevat diskurssit sekä oma positioni 

vaikuttavat subjektipositioiden ja sosiaalisen maailman tulkintaan tässä tutkielmassa.

Toinen keskeinen rajoite tässä tutkielmassa on ehdottomasti aineiston luonne ja sen 

keskeiset piirteet. Työn aineistosta on mahdoton tehdä yleistyksiä, sillä kyseessä oli 

vain 210 kommentin keskusteluketju, jonka perusteella ei voida luonnollisesti väittää 

mitään varmaa Suomessa vallitsevista yhteiskunnallisista diskursseista aiheen suhteen. 

Keskusteluun osallistuneiden henkilöiden määrä ei ole edustava otos Suomen kansasta. 

Tämän lisäksi voidaan myös pohtia, kuinka monipuolisen otoksen Suomen kansasta 

Helsingin Sanomien keskustelupalstat tarjoavat. Keskustelupalstalle kommentoivat 

kuitenkin ainoastaan tutkielman aineistoon liittyvän artikkelin lukeneet henkilöt. On 

mahdollista, että lukijakunta voi olla jokseenkin yksipuolinen, eikä tarjoa monipuolista 



otosta tästä näkökulmasta. Al-Holin aiheesta syntyi paljon keskustelua erilaisilla 

alustoilla mediassa sekä internetissä ja tämä tutkielma keskittyi ainoastaan yhteen 

keskusteluketjuun. Keskustelua käytiinkin aihepiiristä paljon enemmän tämän 

tutkielman aineiston ulkopuolella. Tiivistettynä voidaankin sanoa, että tuloksia 

tarkastellessa onkin otettava huomioon tutkielman aineiston suppeus ja 

erityisluontoisuus.
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