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1 Johdanto 
 

 

Viimeisen vuosikymmenen aikana sekä maailman että myös Suomen poliittinen 

ilmapiiri on polarisoitunut yhä vahvemmin. Tämä polarisoituminen on puolestaan 

johtanut siihen, että populistipuolueiden kannatus on noussut huimasti. Suomessa 

erityisesti perussuomalainen puolue nousi kansan suosioon – ajoittain jopa Suomen 

suosituimmaksi puolueeksi – silloisen puheenjohtajan Timo Soinin johdattelemana 

vuonna 2011. Myöhemmin tilanne on kulminoitunut siihen, että perussuomalaisen 

puolueen sisällä puolueen oikeistolainen siipi on päässyt vallankahvaan kiinni entisen 

puheenjohtajan Jussi Halla-ahon johdolla.  

Kiinnostuin kielen merkityksestä poliittisessa valtataistelussa maailman 

poliittista ilmapiiriä seuratessani. Olemme nähneet erityisesti Yhdysvaltain presidentti 

Donald Trumpin aikana, millaisiin poliittisiin liikkeisiin Twitterin käyttö voi 

pahimmassa tapauksessa johtaa. Sosiaalisen median voima tuo myös nykypäivänä 

esille monenlaisia globaaleja ilmiöitä, joiden avulla poliittisia aatteita pyritään 

edistämään (esimerkiksi #metoo1, BLM2 ja ilmastoaktivismi). Juuri sosiaalisen median 

voiman, vaikuttavuuden ja laajuuden vuoksi on tärkeää ymmärtää niitä kielellisiä 

keinoja, joiden avulla ihmisiin ja heidän poliittisiin kantoihinsa voidaan vaikuttaa.  

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani Jussi Halla-ahon tviiteissä esiintyviä 

vastakkainasetteluja ja rinnastuksia. Halla-ahon kielenkäytön tutkiminen on Suomen 

poliittisessa kentässä useammastakin syystä sekä mielenkiintoista että tarpeellista. 

Kyseinen poliitikko on ensinnäkin tunnettu retoriikastaan – siitä, että hän käyttää kieltä 

taitavasti poliittista kannatustaan vahvistavana työkaluna. Toiseksi Halla-ahon 

retoriikka herättää yhteiskunnassamme puolin ja toisin voimakkaita tunteita. 

Molempiin edellä mainittuihin asioihin vaikuttavat tietyt kielelliset elementit – 

rinnastukset ja vastakkainasettelut – jotka toistuvat Halla-ahon kielessä 

säännönmukaisesti. 

 
1 Vuonna 2017 someilmiöksi levinnyt liike, jonka tarkoituksena oli tuoda näkyväksi naisiin 

kohdistuvaa seksuaalista ahdistelua. Naiset eri puolilta maailmaa jakoivat kokemuksiaan 

aihetunnisteella #metoo. (Yle Uutiset 31.1.2018.) 
2 Black lives matter -liike syntyi Yhdysvalloissa vuonna 2013. Sen tarkoituksena oli vastustaa mustiin 

ihmisiin erityisesti poliisien toimesta kohdistuvaa syrjintää ja väkivaltaa. Viime vuosien aikana BLM-
liike on levinnyt laajasti myös muualla maailmassa ja mielenosoituksia on järjestetty useiden Euroopan 

maiden lisäksi myös Afrikassa ja Aasiassa (Yle Uutiset 6.6.2020).  
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Jussi Kristian Halla-aho on vuonna 1971 syntynyt perussuomalaisten 

kansanedustaja. Hän toimi puolueen puheenjohtajana vuosina 2017–2021. Halla-aho 

on koulutukseltaan filosofian tohtori ja toiminut kansanedustajana Helsingin 

vaalipiirissä vuosina 2011–2015 sekä uudelleen huhtikuusta 2019 alkaen. (Yle Uutiset 

21.6.2021.) Lisäksi Halla-aho on toiminut Euroopan parlamentin jäsenenä vuosina 

2014–2019 ja suuren valiokunnan sekä hallintovaliokunnan jäsenenä vuodesta 2019 

lähtien. Suomen poliittisessa kentässä Jussi Halla-aho on hyvin näkyvä henkilö, joka 

herättää myös runsaasti ristiriitoja julkisessa keskustelussa. Syy sille, että Halla-aho 

sekä puhuttelee äänestäjiä että koetaan uhkaavaksi, on yhtäläinen: poliitikon taito 

viestiä sekä käyttää kieltä poliittisena työkalunaan.  Politiikan tutkija ja teologi Antti 

Mustakallio totesi vuonna 2011 Suomen Kuvalehden sähköpostihaastattelussa, että 

Halla-ahon kielellinen tyyli altistaa hänen viestinsä väärinymmärryksille. Mustakallion 

mukaan Halla-ahon vahvuuksia ovat logos eli argumentointi ja pathos eli tunteiden 

nostattaminen. Poliitikon retoriikkaa Mustakallio luonnehtii seuraavasti: ”Halla-ahon 

retoriikka on voimakkaasti kantaa ottavaa, kielellisesti leikittelevää, rohkeaa ja myös 

röyhkeää.” (Lehtinen 2011.)  

Vastaavanlaista viestinnän voimaa on nähty esimerkiksi Yhdysvalloissa 

presidentti Donald Trumpin toimesta. Pahimmillaan se voi näyttäytyä demokratiaa 

uhkaavana. Kiinnostavaa on se, että sekä Trump että Halla-aho ovat käyttäneet paljon 

Twitteriä3. Twitterissä viestien merkkimäärää on rajoitettu ja viestit saavuttavat yleensä 

suuren yleisön. Tämä tekee Twitteristä erityisen mielenkiintoisen tutkimuskohteen, 

sillä rajoitetun merkkimäärän vuoksi viestin kirjoittajan on pystyttävä tiivistämään 

ajatuksensa melko pieneen tilaan.   

Sami Metelinen (17.5.2019) kirjoittaa EVA Arviossa Kiusallinen kumppani: 

Vaihtoehto nationalistipuolueiden sitouttamiseksi vastuuseen on kunnallishallitus, että 

kansallismielisten puolueiden vaikutus politiikan suuntaan on kansainvälinen ilmiö. 

Metelisen mukaan perussuomalainen puolue muuttui entistäkin nationalistisemmaksi 

vuonna 2017 poliitikko Jussi Halla-ahon noustua puolueen puheenjohtajaksi. Hän 

korostaa, että nationalististen puolueiden kannatus on viime vuosien aikana noussut 

muuallakin kuin Suomessa, esimerkiksi Tanskassa ja Saksassa. Metelisen mukaan 

nationalistiset puolueet vaikuttavat politiikan suuntaan jo tällä hetkellä eri Euroopan 

 
3 Twitter jäädytti Donald Trumpin tilin pysyvästi vuonna 2021. Syyksi esitettiin Trumpin väkivaltaa 

ihannoivaa ja siihen yllyttävää sisältöä. (Yle Uutiset 9.1.2021.)  
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maissa, ja tämän vuoksi on mahdollista, että myös Suomen poliittisen kentän 

dynamiikka tulee muuttumaan pysyvästi. 

Pro gradu -tutkielmani perustuu diskurssintutkimukseen, joka tarkastelee kielen 

rakenteen ja muodon lisäksi myös muita merkitykseen vaikuttavia tekijöitä, kuten 

kielenkäyttäjiä, tilannetta, aikaa ja paikkaa. Diskurssintutkimus korostaa tekstien 

yhteisöllistä ja yhteiskunnallista luonnetta ja siten myös vallan ja ideologisten 

käytänteiden kriittistä analyysia. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 13–15.) 

Tutkimusmetodeina käytän argumenttianalyysia ja lingvististä tekstintutkimusta. 

Lingvistinen tekstintutkimus on kielilähtöistä tekstianalyysia, joka pyrkii 

systemaattiseen ymmärrykseen siitä, millaisia etenkin kirjoitetut tekstit ovat. Sen 

keskiössä ovat muun muassa konkreettiset kielenkäytöt ja kirjoitetut tekstit. 

Tekstintutkimuksen valossa tekstin merkitys syntyy vasta silloin, kun lukija yhdistää 

merkit ja niiden yhdistelminä syntyneet rakenteet tekstiä ympäröivään kontekstiin. 

Niinpä tekstin konteksti on osa lukijan tulkinnassa syntyvää merkitystä. (Virtanen & 

Hiidenmaa 2020: 832, 834.)  

 

 

1.1 Tutkimuskysymys ja tutkielman rakenne 

 

Tutkimuskohteikseni valikoituivat rinnastukset ja vastakkainasettelut, sillä huomasin 

ne aineistoa tarkastellessani keskeisiksi ja toistuviksi retorisiksi keinoiksi. Lisäksi ne 

tuntuivat mielenkiintoisilta ja ajankohtaisilta tutkimuskohteilta, sillä nyky-

yhteiskuntamme on yleisestikin ottaen monella tasolla huomattavan polarisoitunut. 

Kieli toimii työkaluna ja ilmentää todellisuutta, ja siksi sitä tutkimalla on mahdollista 

saada selville olennaisia asioita niin vallitsevasta yhteiskunnallisesta tilanteesta kuin 

kulttuuristakin. Tutkimuskysymykseni on seuraava: 

 

Millaisin kielellisin keinoin poliitikko Jussi Halla-aho rakentaa rinnastuksia ja 

vastakkainasetteluja mikroblogipalvelu Twitterissä?  

 

Tutkielmani etenee niin, että esittelen luvussa 2 käyttämäni aineiston ja tarkastelen 

lähemmin Twitteriä poliittisen vaikuttamisen alustana sekä avaan tutkimusmetodiani 

argumenttianalyysia. Luvussa 3 tuon esiin tutkimukseni keskeisen teoriataustan, joka 
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muodostuu diskurssintutkimuksesta ja retorisesta analyysista, intertekstuaalisuudesta ja 

äänestä, suhtautumisen teoriasta, kielessä esiintyvistä vastakkainasettelun ja 

rinnastamisen keinoista sekä modaalisuudesta. Luvussa 4 analysoin Jussi Halla-ahon 

tviiteistä4 koostuvaa tutkimusaineistoani tätä teoriapohjaa hyödyntäen. Analysoin 

tviittejä viidessä kategoriassa niiden kielellisten keinojen perusteella, joita käytetään 

pääasiallisina keinoina vastakkainasettelun tai rinnastuksen muodostamisessa. 

Tutkimukseni viimeisessä luvussa 5 esittelen keskeisimmät tutkimustulokseni ja 

johtopäätökseni sekä pohdin, miten tutkimustani olisi mahdollista tulevaisuudessa 

hyödyntää ja jatkaa.  

 

 

1.2 Aiempaa tutkimusta 

 

Niini Vartia-Paukku (2020) tarkastelee väitöskirjassaan poliittisissa diskursseissa 

esiintyviä retorisia strategioita ja analysoi sitä, miten vastuu ja koherenssi – 

rauhanomaisen kehityksen edellytykset – ilmenevät YK:n ja EU:n julkisissa 

puheenvuoroissa ja lausunnoissa. Vartia-Paukun tutkimustulokset ovat oman 

tutkimukseni kannalta kiinnostavia, sillä ne osoittavat, että sanat luovat uutta 

todellisuutta ja puhuja voi niiden avulla säädellä oman vastuunsa määrää. Hyödynnän 

omassa analyysissani Martinin ja Whiten (2005) suhtautumisen teoriaa tarkastellessani 

kirjoittajan sitoutumisen astetta.  

Jaakko Petteri Salonen (2018) tuo pro gradu -tutkielmassaan esille, että 

populistinen identifikaatio rakennetaan tavallisesti puolueen johtajan ja hänen 

seuraajiensa välille. Hän tarkastelee tutkielmassaan kansallisidentiteetin rakentamista 

ja populistista logiikkaa Timo Soinin Ploki-nimisessä blogissa vaalikaudella 2007–

2011. Salonen tuo esille tutkimustuloksen,  jonka mukaan populisteille on tyypillistä 

äänestäjien mobilisoiminen verkossa. Oman tutkimukseni perusteella merkittävä osa 

Halla-ahon tviiteistä on suunnattu hänen kannattajilleen tai vaihtoehtoisesti hänen 

ideologioistaan kiinnostuneille ihmisille.  

Reetta Mateli (2021) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan 

diskurssianalyyttisesta näkökulmasta Jussi Halla-ahon maahanmuuttovastaisia puheita 

sekä poliitikon Scripta-blogissa että EU:ssa pitämissä puheissa. Hänen 

 
4 Käytän tässä tutkimuksessa twiitin sijaan suomenkielistä kirjoitusasua tviitti.  
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tutkimustuloksensa osoittavat, että Halla-ahon Scripta-blogissa toistuu 

vastakkainasettelu kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä. Lisäksi vastakkain 

asetetaan maahanmuuttajien arvot ja länsimaiset arvot. Molemmat näistä havainnoista 

ovat todettavissa myös omien tutkimustulosteni pohjalta.  

Aiemman tutkimuksen tarkastelu osoittaa, että erityisesti Halla-ahon Scripta-

blogi on ollut useiden tutkimusten kohteena muun muassa kielenkäytöllisestä ja 

yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tutkimusten keskittyessä Scriptaan on kuitenkin 

poliitikon blogiakin aktiivisempi viestintäkanava Twitter jäänyt vähemmälle 

huomiolle. Yleisellä tasolla suomalaisten kansanedustajien Twitter-aktiivisuutta on 

kyllä tutkittu (esim. Marttila 2015), ja tutkimustulokset osoittavat, että vain harva 

suomalaisista poliitikoista on tutkimuksen aikaan hyödyntänyt Twitterin 

mahdollisuuksia monipuolisesti. Poliitikko Jussi Halla-aho on Twitterissä aktiivinen, 

mutta hänen tviiteissään ilmeneviä vastakkainasetteluja ja rinnastuksia ei ole vielä 

aiemmin tutkittu.  

Poliittisen retoriikan ilmenemistä sosiaalisessa mediassa ei ole fennistiikassa ja 

suomalaisessa kielentutkimuksessa tutkittu paljoa. Yksi vanhimmista ja 

merkittävimmistä – jo ennen sosiaalisen median aikaa toteutetuista – tutkimuksista on 

Vesa Heikkisen (1999) pääkirjoituksia käsittelevä väitöskirja. Heikkinen on tutkinut 

politiikan kieltä myös myöhemmissä julkaisuissaan. Analysoimissani tviiteissä ilmenee 

hyvin paljon ironisia aineksia, ja ironian tutkimuksen klassikkona pidetään Jorma 

Vuoriniemen (1973) väitöskirjaa Ollin kielestä. En kuitenkaan omassa tutkielmassani 

syvenny tviittien sisältämään ironiaan yksityiskohtaisesti, sillä aihe edellyttäisi 

kokonaan omaa tutkimustaan.  

 

 

2 Aineisto  

 

Aineistoni koostuu Jussi Halla-ahon 139:stä tviitistä, jotka sijoittuvat ajanjaksolle 

14.4.2019–1.9.2019. Kyseinen ajanjakso valikoitui tutkimusaineistokseni, sillä 

perussuomalaiset keräsivät vuoden 2019 eduskuntavaaleissa 14.4.2019 aikaisempaa 

suuremman äänisaaliin (538 805 ääntä) ja nousivat 39:llä paikalla Suomen toiseksi 

suurimmaksi puolueeksi (Yle Uutiset 14.4.2019). Niinpä valitsemani ajanjakso osuu 
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vaiheeseen, jolloin perussuomalaiset nousivat suurimman puolueen asemasta 

käytävään kamppailuun, mikä on kiinnostavaa erityisesti siksi, että se on muuttanut 

perussuomalaisen puolueen asemaa julkisuuden kentällä. 

Vaikka alkuperäinen aineistoni koostuu yhteensä 139 tviitistä, keskityn niistä 

ainoastaan sellaisiin, joissa ilmenee selkeää vastakkainasettelua tai rinnastamista. 

Valikoin aineistoa läpikäydessäni analysoitavikseni ne tviitit, joissa vastakkainasettelu 

tai rinnastaminen oli ilmeistä ja objektiivisesti todettavissa5. Lähtökohtaisena 

pyrkimyksenäni oli tunnistaa aineistosta tviittejä, joissa vastakkainasettelu tai 

rinnastaminen toteutui edes osittain eksplisiittisesti, mutta pyrkimyksestäni huolimatta 

merkittävä osa tviiteissä ilmenevästä vastakkainasettelusta ja rinnastamisesta edellyttää 

tviitin kokonaisvaltaista tarkastelua ja esimerkiksi kontekstin huomioimista. 

Analysoinkin tviittejä kokonaisuutena kaikilla kolmella tasolla: eksplisiittisesti, 

implisiittisesti ja tulkinnallisesti. Keskityn analyysissani itse tviitin tekstiin enkä 

analysoi niissä jaettuja linkkejä tai keskusteluketjuja. Pyrin analyysissani 

mahdollisimman objektiiviseen kielitieteelliseen tulkintaan, enkä arvioi tviittien 

sisältöä.  

Alaluvussa 2.1 avaan sitä, miten mikroblogipalvelu Twitteriä on mahdollista 

käyttää poliittisen vaikuttamisen alustana, ja alaluvussa 2.2 esittelen tutkimusmetodini 

argumenttianalyysin.  

 

 

2.1 Twitter poliittisen vaikuttamisen alustana 
 

 

Twitter (www.twitter.com) on vuonna 2006 perustettu mikroblogipalvelu, joka 

perustuu lyhyiden viestien (280 merkkiä) julkaisemiseen. Twitteristä tekee 

poikkeuksellisen viestintäalustan avoimuus, sillä kaikki kyseisessä palvelussa 

tapahtuva viestintä on julkista. Twitteriä on luonnehdittu matalan kynnyksen 

viestintäalustaksi, sillä siellä viestintä on helppoa myös ennestään tuntemattomien 

ihmisten kanssa. Juuri tämä Twitterin avoimuus selittää osaltaan sitä, miksi palvelusta 

on tullut suosittu viestintäalusta niin politiikassa, journalismissa kuin 

yhteiskunnallisessa vaikuttamisessakin. Twitterin yhteiskunnallinen merkitys on 

 
5   Omassa 139 tviitistä koostuvassa aineistossani noin joka kuudes tviitti oli tällainen.    
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syntynyt siitä, että monet poliitikot ja muut julkisuuden henkilöt ovat ottaneet sen 

pääasialliseksi tiedotuskanavakseen. (Isotalus, Jussila & Matikainen 2018: luku 1.)  

Twitterin merkkimäärän rajoittaminen voidaan nähdä sekä sen vahvuutena että 

heikkoutena. Rajoitetun merkkimäärän vuoksi käyttäjän on osattava tiivistää viestinsä 

hyvin pieneen tilaan, mikä edesauttaa sitä, että viestit pääsevät leviämään laajalle 

yleisölle nopeasti. On kuitenkin mahdollista, ettei Twitterin käyttäjä saa kaikkea 

viestinsä kannalta olennaista informaatiota mahtumaan sille varattuun kenttään, mikä 

voi johtaa viestin puutteellisuuteen ja esimerkiksi epätarkkaan tulkintaan. (Isotalus, 

Jussila & Matikainen 2018: luku 1.) Osittain juuri merkkirajoituksen vuoksi Twitterissä 

pätevät omat merkintäkonventionsa, joiden avulla viestintää on mahdollista 

organisoida. Kyseiset säännöt perustuvat pääasiassa Twitterin teknisiin 

ominaisuuksiin, mutta myös vakiintuneisiin käytäntöihin. Isotalus, Jussila ja 

Matikainen (2018) määrittelevät Twitterin merkintäkonventioiden keskeisimmät 

elementit seuraavasti:  

 

• Aihetunnisteet eli hashtagit merkitään symbolilla #6. Niiden avulla 

tiedon esittäminen ja löytäminen on helpompaa, sillä hashtageihin 

perustuvat tietohaut voidaan esimerkiksi automatisoida. 

• Twitter-tilit merkitään symbolilla @.  

• Uudelleentwiittaus (retweet eli RT) tarkoittaa viestin lähettämistä 

uudelleen omalle seuraajajoukolle. Viestin voi lähettää joko 

sellaisenaan tai siihen voi halutessaan liittää 280 merkin pituisen 

kommentin. 

• Tykkääminen (like). 

• Yksityisviestit (D tai DM) mahdollistavat viestien lähettämisen vain 

valituille vastaanottajille.  

 

Twitterissä julkaistavia tviittejä käytetään myös linkkien jakamiseen, ja tällöin viesti 

liitteineen ylittää Twitterin merkkimäärärajoitukset. Rajoitetun merkkimäärän vuoksi 

Twitterissä esiintyy paljon myös tviittien ketjuttamista7. Isotaluksen, Jussilan ja 

Matikaisen mukaan Twitter on osoittautunut keskeiseksi välineeksi institutionaalisessa 

 
6 Analysoimissani tviiteissä hashtageja ei ilmene ollenkaan. 
7 Analysoimassani aineistossa ei ilmene tviittien ketjuttamista. 
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politiikassa ja erityisesti vaalikampanjoiden aikaan sen käyttöä on tutkittu lukuisia 

kertoja. Twitterin poliittisena läpimurtona pidetään Barack Obaman kampanjaa vuoden 

2008 Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Myös Suomessa vaalikeskustelut ovat 

ohjelmia, jotka saavat eniten livetviittauksia. Lisäksi on huomionarvoista, että 

Twitterillä on merkittävä rooli erinäisten poliittisten kohujen yhteydessä. (Isotalus, 

Jussila & Matikainen 2018: luku 1, luku 4; Isotalus 2017.)  

Näkemykset sosiaalisen median ja politiikan suhteesta vaihtelevat, ja jotkut 

tutkimukset osoittavat, että Twitterin vaikutus äänestystuloksiin on hyvin pieni (esim. 

Marttila ym. 2016). Useiden tutkimusten mukaan Twitterin avulla on kuitenkin 

mahdollista poliittisesti aktivoida kansalaisia (esim. Vaccari ym. 2016), ja se osaltaan 

tekee tviittien kielellisten keinojen analysoimisesta yhteiskunnallisesti merkittävän 

tutkimuskohteen.  

 

 

2.2 Tutkimusmetodina argumenttianalyysi  

 

Olen valinnut lingvistisen tekstianalyysin ohella metodikseni argumenttianalyysin, sillä 

tutkimukseni analyysiosuudessa kiinnitän päähuomioni tviiteissä toteutuvaan 

argumentointiin ja kirjoittajan tekemiin kielellisiin valintoihin. Tieteen termipankki 

määrittelee argumentin päättelyn pienimmäksi kattavaksi perusyksiköksi, jossa 

pyrkimyksenä on osoittaa tosiasiat esimerkiksi väittelyssä tai tieteellisessä artikkelissa. 

Argumentti voi olla myös päättelykokonaisuus, jossa tietyistä lähtökohdista eli 

premisseistä käsin johdetaan tietty johtopäätös. (Tieteen termipankki 6.7.2021: 

Filosofia:argumentti.)  

Argumenttianalyysissa päähuomio kiinnittyy tekstin argumentatiiviseen 

rakenteeseen kokonaisuudessaan. Tällöin tarkastellaan sitä, miten väitteet ja perustelut 

liittyvät toisiinsa. Argumenttia tunnistettaessa on olennaista erottaa tekstistä 

argumentti ja kuvaus. (Kakkuri-Knuuttila & Halonen 1998: 60, 61.) Seuraavat kaksi 

aineistostani poimittua esimerkkiä havainnollistavat eroa argumentin ja kuvauksen 

välillä. Esimerkissä 1 on kyse argumentista, sillä se sisältää selkeän väitteen ja 

perustelun. Esimerkki 2 on puolestaan lähempänä kuvausta, sillä se voidaan tulkita 

väitteeksi ilman perusteluja.  
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Esimerkki 1: Ei käy kyllä Rinnettä kateeksi. Vihreät ei taivu kompromisseihin   

ilmastoasioissa eikä kokoomus talousasioissa. 

 

Esimerkki 2: Eurovaalien ennakkoäänestys alkaa tänään. Matala äänestysprosentti on  

eurofederalistin paras ystävä. 

 

Yksinkertaistettuna voidaan ajatella, että argumentti sisältää jonkin väitteen, sen 

perustelut ja taustaoletukset. Argumentoinnin ihanteet eivät kuitenkaan aina toteudu 

kielenkäytössä puhtaina, vaan väitteitä ja johtopäätöksiä voidaan esittää 

käytetymminkin (palaan tähän ja uuteen retoriikkaan hieman myöhemmin tässä 

luvussa). Väite on se, mitä joku yritetään saada uskomaan. Perustelut ovat puolestaan 

ne syyt, miksi tämä väite tulisi uskoa. Argumentin taustaoletusten tunnistaminen 

edellyttää argumentin tulkintaa, sillä taustaoletuksia ei yleensä sanota ääneen. 

Kuitenkin juuri taustaoletukset paljastavat sen, onko argumentti voimakas vai heikko, 

sillä väite kytkeytyy perusteluihinsa taustaoletusten tuella. (Kakkuri-Knuuttila & 

Halonen 1998: 60–63.)  

 

Perustelu: Vihreät ei taivu kompromisseihin ilmastoasioissa eikä kokoomus   

          talousasioissa.  

Taustaoletus: Vihreiden ilmastopolitiikka ja kokoomuksen talouspolitiikka eivät sovi     

yhteen ja siitä seuraa ristiriitoja, joihin Rinteen pitäisi löytää ratkaisu.  

Väite: Ei käy kyllä Rinnettä kateeksi.  

 

Esimerkissä 1 taustaoletuksena voitaisiin pitää myös sitä, että ’muut eivät ole vihreiden 

kanssa samaa mieltä ilmastoasioista ja kokoomuksen kanssa talousasioista’, sillä 

olisihan myös mahdollista, ettei kompromisseja tarvitsisi tehdä. Näin voidaan sanoa, 

että argumentti on kokonaisuus, osiensa summa. Sen tehtävänä on antaa tukea jollekin 

sellaiselle väitteelle, jonka vastaanottajan halutaan uskovan. Tämän vuoksi myös 

heikko argumentti on argumentti. Huomionarvoista on, ettei argumenttien vahvuuden 

tai heikkouden arvioimiselle ole olemassa yksiselitteisen objektiivista työkalua, ja siksi 

argumenttien vahvuuden arviointi perustuu yleisesti jonkin yhteisön käyttämälle 

kielelle ja tilannekohtaiselle hyväksyttävyydelle. Tietenkään kaikki ei ole täysin 

suhteellista, vaan perustelun ja väitteen välisen sidoksen vahvuutta on kyllä mahdollista 

arvioida. Siksi voidaan ajatella, että argumentin hyväksyttävyys on suhteessa myös 
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siihen, kuinka vahvasti ja laajasti puheyhteisössä on sitouduttu edellytettyihin 

taustaoletuksiin. Lisäksi tekstilajilla on vaikutusta siihen, minkälaisia vaatimuksia 

argumentin vahvuudelle osoitetaan: esimerkiksi mielipidekirjoitukselle osoitetut 

vaatimukset ovat pienemmät kuin tieteelliselle artikkelille osoitetut vaatimukset. 

(Kakkuri-Knuuttila & Halonen 1998: 63, 109.)  

Perinteisessä argumenttiteoriassa ajatellaan, että argumentti voi olla hyvä joko 

aidosti tai näennäisesti. Näennäisiä argumentteja pidetään vakuuttavina sen vuoksi, 

että ne ensi silmäyksellä näyttävät sellaisilta. Kuitenkin näennäisargumentin lähempi, 

kriittinen tarkastelu osoittaa sen puutteelliseksi. Puute voi ilmetä esimerkiksi niin, että 

argumentin perusteet vain näyttävät hyväksyttäviltä tai perustelu on vain näennäisesti 

relevantti väitteelle. Aineistostani poimittu esimerkki 3 havainnollistaa näennäisesti 

hyvää argumenttia, sillä siinä perustelut eivät ole väitteelle relevantteja.   

 

Esimerkki 3: Tietysti etniset suomalaiset vaihtuvat muihin ihmisiin. Ei kai siinä ole 

epäselvyyttä, että on olemassa etnisyys nimeltä suomalaiset? Vai  eikö etnisiä ryhmiä, 

esim. saamelaisia tai somaleja, ole ylipäänsä olemassa? 

 

Esimerkissä 3 perustelujen ja väitteen välinen linkki on vain näennäinen, sillä 

argumentin perustelun paikalla oleva osio käsittelee ainoastaan yhtä väitteen lauseketta 

(etniset suomalaiset). Retoriset kysymykset eivät taas ole vahvoja perusteita. Päättelyn 

voidaan ajatella olevan pätevää silloin, kun linkki väitteen ja perustelun välillä on 

vahvin mahdollinen. Vain tällaisessa tilanteessa sitä voidaan pitää ehdottoman 

sitovana. Kun väitteelle esitetyt perustelut ovat hyväksyttäviä, tulee niistä johdettu 

johtopäätös myös hyväksyä. Linkin ollessa heikompi, voidaan ajatella, että perusteet 

antavat johtopäätökselle jonkinlaista tukea, mikäli ne ovat hyväksyttäviä. (Kakkuri-

Knuuttila & Halonen 1998: 110; Hiipakka 1998: 114.)  

Diskurssintutkimuksessa yleinen retoriikan analyysi perustuu niin kutsuttuun 

uuteen retoriikkaan, jonka taustalla ovat muun muassa Kenneth Burke, Stephen 

Toulmin ja Chaïm Perelman. Uudessa retoriikassa keskeistä on se, mitä yhteisöissä ja 

yhteiskunnassa tapahtuu retorisen toiminnan seurauksena, huolimatta tämän toiminnan 

rakenteesta tai sisällöstä. Suuntaus korostaa kaiken yhteisöllisen, poliittisen ja 

yhteiskunnallisen elämän retorisuutta ja tarkastelee retoriikkaa kaikessa kielenkäytössä 

sekä tosielämässä tapahtuvassa argumentoinnissa. (Puro 1998: 86; Lehti & Eronen-

Valli 2018: 168.) Perelmanin (1966 [1977]: 16) mukaan argumentointi eroaa eniten 
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muusta muodollisesti pätevästä todistamisesta siten, että todistamisessa käytettävät 

merkit oletetaan tosiasioiksi, joista ei voi kiistellä. Sen sijaan argumentaatio tapahtuu 

luonnollisella kielellä, jolloin tulkinnanvaraisuus on aina mahdollista. Arkielämän 

argumentit ovat kiistanalaisia muun muassa siksi, että niiden taustaoletuksina toimivat 

monesti erilaiset mielipiteet, arvot ja kokemukset (Eronen & Valli 2018: 168).  

Lisäksi argumentin vahvuuden arvioimiseen vaikuttaa se, keneen tai mihin 

argumentointi kohdistuu. Puhujan onkin tärkeää sovittaa puheensa yleisönsä mukaan, 

eli valita päättelynsä lähtökohdiksi sellaisia premissejä, jotka kuulijat hyväksyvät. 

Toisinaan argumentoinnin yleisö on ilmeinen, sillä esimerkiksi vaalipuhettaan pitävän 

poliitikon on saatava äänestäjät puolelleen. Aina näin ei kuitenkaan ole, ja tällöin on 

syytä pohtia, kenestä kuulijakunta koostuu eli keneen puhuja haluaa 

argumentoinnillaan vaikuttaa. Tämän vuoksi argumentaation tavoitteena ei välttämättä 

ole johtopäätösten todistaminen, vaan premisseille osoitetun hyväksynnän siirtäminen 

myös johtopäätöksiä koskevaksi. (Perelman 1996 [1977]: 20–21, 28.)  

 

 

3 Keskeiset teoreettiset lähtökohdat 

 

Olen jakanut tutkielmani teoriaosuuden viiteen laajempaan osa-alueeseen, joista 

jokainen sisältää analyysini kannalta tärkeitä työkaluja. Ensimmäisen osa-alueen 

muodostavat tutkimukseni pohjana toimivat diskurssintutkimus ja retorinen analyysi. 

Seuraavaksi avaan intertekstuaalisuuden ja äänen käsitteitä, sillä suurin osa 

analysoimistani tviiteistä sisältää kirjoittajan äänen lisäksi myös muita ääniä. Kolmas 

osa-alue, suhtautumisen teoria, auttaa analysoimaan tviiteissä esiintyvää 

moniäänisyyttä ja esimerkiksi kirjoittajan sitoutumista näihin ääniin. Neljäntenä 

esittelen oman analyysini kannalta olennaiset kielenkäytössä esiintyvät 

vastakohtaistamisen ja rinnastamisen keinot. Otan lisäksi analyysissani huomioon 

kirjoittajan arviot eri asiaintilojen todenmukaisuuksista ja 

toteutumismahdollisuuksista, ja siksi käsittelen viimeisessä teorialukuni osa-alueessa 

modaalisuutta.  
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3.1 Diskurssintutkimus ja retorinen analyysi 

 

Tutkielmani perustuu kielenkäytön sosiaalisena toimintana näkevään 

diskurssintutkimukseen. Diskurssintutkimuksessa ajatellaan, että diskurssit ovat 

tilannekohtaisia, ja tämän tilannekohtaisuuden puitteissa tehdään tutkimusta 

kielenkäytön ja yhteiskunnan suhteesta. Diskurssintutkimusta voidaan pitää teoreettis-

menetelmällisenä viitekehyksenä, jossa menetelmällisiä valintoja ohjaa ajatus 

tutkimuskohteesta diskursiivisesti rakentuvina merkityksinä. Näiden merkitysten 

perimmäisen luonteen kuvaamiseen ja selittämiseen löytyy useita teorioita (esimerkiksi 

sosiokonstruktionismi) sekä useita menetelmiä (esimerkiksi kriittinen 

diskurssianalyysi, keskusteluanalyysi ja retorinen analyysi). Useimmat 

diskurssintutkimuksen menetelmät perustuvat oman tutkielmani tavoin kvalitatiiviseen 

tutkimusotteeseen. (Lehti, Haapanen & Kääntä 2018: 5–6.) Kielentutkimuksessa 

diskurssianalyysi nojaa tavallisesti kielitieteelliseen tekstianalyysiin.  

Diskurssintutkimuksen perusajatuksena on, ettei sanoilla tai ilmauksilla ole yhtä 

ainutta muuttumatonta merkitystä, vaan merkitykset vaihtelevat tilannekohtaisesti. Sen 

vuoksi kielellisiä ilmauksia on mahdollista käyttää eri tilanteissa useammassakin 

merkityksessä. Kielenkäytössä on diskurssintutkijan näkökulmasta mielenkiintoista se, 

miten merkitykset syntyvät ikään kuin neuvottelemalla eri kielenkäyttötilanteissa, sekä 

se, millaisia jännitteitä, käytänteitä ja sääntöjä näihin tilanteisiin liittyy. (Pietikäinen ja 

Mäntynen 2009: 12.) Tutkijoiden keskuudessa erimielisyyksiä on ilmennyt siitä, onko 

diskurssintutkimuksella ja retoriikan tutkimuksella yhteiset juuret. Tätä mahdollisuutta 

puoltaa se, että kyseisillä tutkimussuunnilla on kyllä useita yhteisiä piirteitä: ne 

molemmat nojaavat sosiaaliseen konstruktivismiin teoreettis-metodologisena 

viitekehyksenään sekä korostavat kielenkäytön ja viestinnän roolia ihmisten 

havainnoiman todellisuuden rakentumisessa. Tämän vuoksi diskurssintutkimus tarjoaa 

vähintään hyödyllisiä menetelmiä retoriikan tutkimukseen. (Lehti ym. 2018: 157–158.)   

Retoriikan tutkimus on lähtöisin antiikin Kreikasta, ja se on vuosien saatossa 

jakautunut moniksi suuntauksiksi. Yhä edelleen retoriikan perustana toimii jo antiikin 

Kreikassa määritelty puhetaito eli ”taito havaita kunkin asian yhteydessä vakuuttava” 

(Lehti ym. 2018). Karkeasti retoriikan voi jakaa kahteen osaan, klassiseen 

retoriikkaan ja uuteen retoriikkaan. Klassinen retoriikka on puheiden retoriikkaa, 

jossa puhe ymmärretään puhujan ääneen tuottamana tekstinä. Se on ohjailevaa ja 
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neuvoa antavaa, normatiivista retoriikkaa, jonka tarkoituksena on luoda puhujalle 

tietynlaisia ohjeita siitä, miten puhutaan uskottavasti ja vakuutetaan kuulija. (Puro 

1998: 84.)  

Omassa analyysissani nojaan uuteen retoriikkaan, joka syntyi 1950-luvulla 

useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Suuntauksen taustalla ovat pääasiassa 

puolalaisbelgialainen Chaïm Perelman ja amerikkalainen Kenneth Burke, joiden 

teokset The New Rhetoric (Perelman 1958) ja A Rhetoric of Motives (Burke 1950) ovat 

vaikuttaneet merkittävästi uuden retoriikan kehittymiseen. Lisäksi brittiläisen Stephen 

Toulmin teosta Uses of Argument (1958) on pidetty yhtenä uuden retoriikan 

lähtökohdista. (Hytönen 2016: 5.) Uuden retoriikan valossa retorinen tilanne on 

puhetilannetta laajempi yhteiskunnallinen toiminta, jonka keskiössä ovat sekä puhutun 

että kirjoitetun tekstin analyysit. Se tarkastelee tekstiä analyyttisesti, jolloin tekstin 

tarkasteluun ei vaikuta se, millaiseksi kommunikaatiotilanne ymmärretään. (Kakkuri-

Knuuttila 1998: 235–236, 241.)  

Retorinen argumentaatio voidaan jakaa kahteen osaan: puolustavaan ja 

hyökkäävään retoriikkaan. Kun puolustava retoriikka keskittyy oman position 

vahvistamiseen, on hyökkäävän retoriikan pyrkimyksenä vahingoittaa vastapuolen 

argumenttia. (Potter 1996: 107; Jokinen 1999: 130.) Molemmissa näistä 

argumentaatiotavoista käytetään samoja keinoja, mutta niiden tavoitteet ovat kuitenkin 

päinvastaiset. Hyökkäävä retoriikka pyrkii vastaposition heikentämiseen, joka voi 

toteutua esimerkiksi niin, että vastapuolen argumentti, tämän esittäjä tai molemmat 

näistä esitetään negatiivisessa valossa. Yksi merkittävimmistä hyökkäävän retoriikan 

keinoista on ironian käyttö. Ironian tarkoituksena on tavallisesti vastapuolen 

saattaminen naurunalaiseksi. On kuitenkin hyvin tavallista, että puolustavaa ja 

hyökkäävää retoriikkaa käytetään samanaikaisesti. Tällöin ne täydentävät toisiaan 

(esimerkki 4). (Jokinen 1999: 131, 155–156.)  

 

Esimerkki 4: Seitsemän kävi sankarillisesti yhden kimppuun ja voitti. Kuten tämäkin  

irvokas operaatio näytti, Suomessa on oikeasti kaksi puoluetta. 

                        

Arja Jokinen (1999) lähestyy retorista analyysia diskurssianalyyttisesta näkökulmasta. 

Hyödynnän tutkielmani analyysiosuudessa metodisena työkaluna Jokisen jakoa kielen 

retorisista keinoista. Alaluvussa 3.1.1 esittelen hyödyntämäni väitteen esittäjään 

keskittyvät retoriset keinot ja alaluvussa 3.1.2 hyödyntämäni esitettyyn argumenttiin 
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keskittyvät retoriset keinot. En tutkielmassani varsinaisesti syvenny ironian käyttöön, 

mutta avaan käsitettä erikseen luvussa 3.1.3, sillä tviiteissä esiintyvät ironiset ainekset 

nousevat analyysiosuudessani toistuvasti esille.   

 

3.1.1 Väitteen esittäjään keskittyvät retoriset keinot 

 

Jokisen (1999) väitteen esittäjään keskittyvien retoristen keinojen jaottelusta 

hyödynnän tutkielmassani puhujan liittoutumisasteen säätelyä sekä konsensuksella tai 

asiantuntijalausunnolla vahvistamista.  

Retoriikkaa analysoitaessa on olennaista tarkastella puhujan liittoutumisasteen 

säätelyä. Tällä tarkoitetaan sitä, kuinka vahvasti puhuja itse sitoutuu väitteeseensä vai 

raportoiko hän vain jonkun toisen sanomaa. Mikäli puhuja raportoi jonkun toisen 

sanomaa, hän etäännyttää itsensä väitteestä. Tämä on tyypillistä etenkin sellaisissa 

keskusteluissa, jotka ovat tavalla tai toisella kiistanalaisia. (Jokinen 1999: 136–138.) 

Tarkastelen tutkielmani analyysiosuudessa sitoutumista pääasiassa Martinin ja Whiten 

(2005) suhtautumisen teorian pohjalta.  

Puhuja voi myös tukea väitteitään konsensuksella tai asiantuntijalausunnolla. 

Konsensusta tarkastellessa on syytä kiinnittää huomiota esimerkiksi suoriin lainauksiin, 

joita puhujan on mahdollista käyttää oman argumentaationsa tukena. Omassa 

aineistossani konsensusta vahvistetaan niin kutsutun me-retoriikan keinoin. Me-

retoriikka vahvistaa konsensusta, sillä puhuja esiintyy silloin jonkun laajemman 

joukon8 nimissä. Kaikkein vahvinta konsensuksen tuottaminen on yleisesti ottaen 

silloin, kun puhuja vetoaa yleisesti itsestäänselvyyksinä pidettyihin kulttuurisiin 

näkemyksiin tai toimintatapoihin. (Jokinen 1999: 138–139.) Hyödynnän tutkimukseni 

analyysissa Pekka Pällin (2003) sosiaaliseen vertailuun liittyvää tapaa analysoida sisä- 

ja ulkoryhmiä. Sosiaalinen vertailu kuuluu sosiaalisen kategorisaation perusajatuksiin. 

Sen näkökulmasta yksilöllä on sekä ryhmiä, joihin kokee samastuvansa (sisäryhmät), 

että ryhmiä, joihin ei koe samastuvansa (ulkoryhmät). (Pälli 2003: 41.) 

 

 

 
8 Omassa aineistossani me-retoriikka tulee tyypillisimmin esille tilanteessa, joissa Halla-aho esiintyy 

kaikkien perussuomalaisten nimissä. 
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3.1.2 Esitettyyn argumenttiin keskittyvät retoriset keinot 

 

Jokisen (1999) esitettyyn argumenttiin keskittyvien retoristen keinojen jaottelusta 

hyödynnän tutkielmassani tosiasiapuhetta, kategorioiden käyttöä vakuuttamisen 

keinona, määrällistämistä sekä ääri-ilmaisujen käyttöä.  

Tosiasiapuhe on puhetta, joka saa väitteet vaikuttamaan tosiasioilta riippumatta 

puhujista tai tulkinnoista (Potter 1996: 150–158; Jokinen 1999: 140). Tällainen puhe 

on kaikkein tyypillisintä sekä tieteellisessä että poliittisessa argumentaatiossa. 

Kielellisiä keinoja, joilla aktiivinen tekijä voidaan häivyttää, ovat nominalisaation ja 

passiivin käyttö. Kyseiset keinot luovat ikään kuin illuusion siitä, että asiat vain 

tapahtuvat. (Jokinen 1999: 140–141.)  

Kategorisointi koskee kaikkea argumentaatiota. Luomme jatkuvasti 

kategorioita, kun puhumme esimerkiksi asioista, ihmisistä tai tapahtumista. (Billig 

1987: 134–135, 152.) Asioita on usein mahdollista luonnehtia vaihtoehtoisilla 

ilmaisuilla, ja siksi kaikkea kategorisointia voidaan tarkastella vakuuttavan retoriikan 

osana (Jokinen 1999: 141). Tutkimuksellisesti kategorisointia on mahdollista lähestyä 

monesta näkökulmasta. Yksi vaihtoehto on tarkastella, kuinka tiettyjä kategorioita on 

synnytetty. Samalla voidaan tuoda esille niiden sosiaalisesti tuotettu alkuperä. Toinen 

vaihtoehto on, että tarkastellaan kategorioiden sisältöjä ja rajoja sekä osoitetaan, kuinka 

häilyviä nämä lähemmin tarkasteltuna ovat. (Jokinen 1999: 142.) Kolmas näkökulma 

on kategorioiden tilanteinen käyttö: kun asioita tai tapahtumia kategorisoidaan, 

palvelevat erilaiset kategoriat erilaisten funktioiden toteutumista, esimerkiksi 

oikeuttamista tai kritisoimista. (Billig 1987: 135.) Kielentutkimuksen näkökulmasta 

myös kategorioille annettujen nimitysten ja luokitusjärjestelmien analyysi avaa 

näkökulmaa niihin merkityksiin ja assosiaatioihin, joita kategorioilla herätetään (ks. 

Taylor 2004).  

Määrällistäminen eli kvantifiointi on yleinen vakuuttamisen keino, joka voi 

toteutua kahdella eri tavalla. Toinen määrällistämisen ilmentymistä on 

numeeristaminen, joka voi ilmetä esimerkiksi luvuilla, prosenteilla, taulukoilla tai 

osuuksilla vahvistamisena. Toinen määrällistämisen ilmentymä on sanallisesti 

kuvailevaa määrällistämistä, joka voi ilmetä esimerkiksi sellaisten laatusanojen 

käyttämisenä kuin pieni, suuri, pienempi, suurin, marginaalinen tai valtava. (Jokinen 

1999: 146; Potter ym. 1991.) Kun kvantifiointia tarkastellaan osana argumentaatiota, 
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voidaan huomio kiinnittää seuraaviin asioihin: mitä kvantifioidaan, kuinka 

kvantifiointia käytetään argumentaatiossa ja mitkä ovat kvantifioinnin funktiot. 

Erityisen tehokasta kvantifioimista on ääri-ilmausten (ei yksikään, kaikki, jokainen) 

käyttö. (Jokinen 1999: 146–147.) Ääri-ilmaisuja ovat myös sanat joka kerta, ei 

koskaan, ei todellakaan, täysin, ikuisesti, täydellisesti, koko (päivän) sekä ei mitään. 

Tällaiset ääri-ilmaisut liittyvät Martinin ja Whiten (2005) intensiteetin dimensioon ja 

niiden avulla on mahdollista korostaa sellaisia piirteitä, joita halutaan liittää kuvauksen 

kohteeseen. Ne joko minimoivat tai maksimoivat kuvauksen kohteen piirteitä, tuottavat 

kuvaa jonkun toiminnan säännönmukaisuudesta, oikeuttavat toimintaa sekä 

normalisoivat tekoja. Huomionarvoista on, että jatkuva ääri-ilmaisujen käyttö voi 

vähentää puhujan tai kirjoittajan uskottavuutta. (Jokinen 1999: 150–152.)  

 

3.1.3 Ironia 

 

Aineistossani ironian käyttö on keskeinen retorinen keino, mutta ironian analysoiminen 

ja jopa sen teoreettinen määrittely on haastavaa. Tämä johtuu siitä, että ironialle on 

tyypillistä tilannekohtaisuus ja tekstin sisälle kätkeytyminen. Niinpä ironian yhtenä 

merkkinä on pidetty sitä, etteivät kaikki sitä välttämättä tunnista. Tätä on kuvattu 

kaksoisyleisön käsitteellä: ironia on mahdollista ainoastaan silloin, kun jotkut 

ymmärtävät sen ja jotkut eivät (Hutcheon 1985).  

Omassa analyysiosuudessani keskeiseksi nousee ironian käyttö kritiikin 

ilmaisemisen yhteydessä. Puhutussa kielessä ironiaa on mahdollista ilmaista 

esimerkiksi äänenpainojen avulla, mutta kirjoitetussa kielessä tarvitaan erilaisia 

keinoja, jotta ironia voidaan ymmärtää ironiaksi. Yleisenä ja suhteellisen selkeästi 

tunnistettavana ironian merkkinä voidaan kirjoitetussa kielessä pitää lainausmerkkien 

käyttöä, jota havainnollistan aineistostani poimitulla esimerkillä 5. Lainausmerkkien 

avulla kirjoittajan on mahdollista luoda ironinen vaikutelma ottamalla etäisyyttä 

siteerattuun tekstiin tai ajatukseen. (Rahtu 2000: 226.)  

 

Esimerkki 5: Kun muualla maailmassa palaa vanha kirkko, se rakennetaan uudelleen.  

Kun Suomessa palaa vanha kirkko, sen tilalle rakennetaan ruma postmoderni laatikko,  

joka ”kertoo saman tarinan tämän päivän muotokielellä”.  
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Poliitikko Jussi Halla-aho on tunnettu ironisesta ja ivallisesta tyylistään, kuten Tuija 

Saresma ja Urho Tulonen (2020: 153–156) kirjoittavat artikkelissaan Halla-ahon 

ahdistus ja ironia: Ulossulkeva suomalaisuus ja ahdas nationalismi Scripta-blogissa. 

He toteavat, että Halla-ahon ironiaa on mahdollista lukea provokaationa, sillä poliitikko 

”pistelee vastustajiaan kvasiloogisten päättelyketjujen avulla ja käy heikompiensa 

kimppuun”. Kvasilooginen argumentointi on näennäisesti pätevää argumentointia, 

mutta muodollisesti kuitenkin epäjohdonmukaista. Saresma ja Tulonen (2020) 

kirjoittavatkin, että Halla-ahon ironia tuottaa kylmän rationaalisen vaikutelman. 

Aineistostani poimittu esimerkki 6 havainnollistaa Halla-ahon Twitterissä käyttämää 

ironiaa. Kyseisessä tviitissä poliitikko ottaa kantaa vihreiden kansanedustajan Saara 

Hyrkön lausuntoon, jonka mukaan kuukautissuojat tulisi verotuksessa rinnastaa muihin 

alemman verokannan terveystuotteisiin.   

 

Esimerkki 6:  Kyllä parranajovehkeetkin pitäisi vapauttaa verosta. Tai oikeastaan   

valtio voisi maksaa ne, on se sen verran sukupuolittunut kulumomentti.  

 

Saresma ja Tulonen (2000: 155) nostavat esille myös sen mahdollisuuden, että muiden 

kirjoituksista saivarteleminen olisi Halla-aholle harkittu retorinen keino, jonka 

tarkoituksena on esittää vastustaja yksinkertaisena. Heidän mukaansa on tyypillistä, 

että Halla-aho esittää yliampuvia kärjistyksiä näennäisen rationaalisesti perustellen. 

Tämänkaltaista retoriikkaa on havaittavissa juuri esimerkissä 6. Keskustelussa ironiaa 

hyödynnetään affektiivisena käytäntönä, joka vie poliittisia näkemyksiä äärimmilleen 

ja vahvistaa yhteisöä (Nikunen 2015).  

 

 

3.2 Intertekstuaalisuus ja ääni 
 

 

Kielenkäytön historiallisuutta ja sosiaalisuutta kuvaava intertekstuaalisuuden käsite 

on tutkimukseni kannalta olennainen, sillä analysoimani tviitit pitävät sisällään 

kirjoittajan äänen lisäksi myös muita ääniä. Kielen luonteeseen on aina kuulunut 

aiemmin sanotun lainaaminen ja kierrättäminen, ja intertekstuaalisuudelle ominainen 

ajatus on, että kielenkäyttö toimii eri tilanteissa aina suhteessa muihin 

kielenkäyttötilanteisiin. Mikään teksti ei siis synny tyhjiössä, vaan sisältää aina 

viittauksia muihin teksteihin, tutkimuksiin ja haastatteluihin. Vaikka näitä tekstien 
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välisiä suhteita ei aina ole mahdollista havaita eksplisiittisesti, on intertekstuaalisuus 

kuitenkin jatkuvasti läsnä kielenkäyttötilanteissa. Siksi voidaan ajatella, että juuri 

intertekstuaalisuuden ansiosta tunnistamme tietyt puhetilanteet tai tekstit osaksi jotakin 

tilannetta tai funktiota. Kun kuuntelemme esimerkiksi opettajan luennointia, 

tunnistamme puheen ilmiasunsa perusteella opetuspuheeksi, sillä osaamme yhdistää 

sen aiemmin kuulemiimme opetustilanteisiin. Mikäli tämä opetuspuhe sitten 

siirrettäisiin vaikkapa mainokseen, muuttuisi sen funktio. Puhe saisi uudenlaisen 

tarkoituksen, mutta sisältäisi edelleen viittauksia aiempaan käyttötilanteeseensa. Näin 

se loisi uusia merkityksiä ja toimisi jälleen intertekstuaalisesti. (Pietikäinen & 

Mäntynen 2009: 116–117.)  

Intertekstuaalisuuden yhteydessä puhutaan monesti äänen käsitteestä, joka on 

useiden muiden diskurssintutkimuksen käsitteiden tavoin monimerkityksinen. Äänellä 

voidaan viitata ensinnäkin kielenkäyttäjän omaan näkemykseen (Kirjailija onnistui 

löytämään oman äänensä). Toiseksi voidaan puhua polyfoniasta eli moniäänisyydestä, 

joka pitää sisällään vieraan äänen käsitteen. Vieraalla äänellä tarkoitetaan puheen tai 

tekstin sisältämiä toisten osapuolten ääniä, jotka voivat kuulua esimerkiksi sellaisessa 

tilanteessa, jossa puhuja tai kirjoittaja toistaa oman vanhempansa kasvatusoppeja. 

Moniäänisyydellä voidaan viitata myös kielen mikrotason ilmiöön esimerkiksi jonkun 

toisen puhetta referoitaessa. Moniäänisyys on oman aineistoni kannalta olennainen 

käsite, ja suurimmassa osassa analysoimiani tviittejä toiset äänet tuodaan esille 

konkreettisesti ja vakiintunein keinoin. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 122–123; 

Bahtin 1986 [1953].) Konkreettisimmillaan polyfoniaa ilmentävät omassa aineistossani 

lainausmerkit. Havainnollistan tätä esimerkillä 7, jossa lainausmerkein ilmaistu tokaisu 

kaiuttaa perussuomalaisten vastustajien sanoja ja sitä ennakko-oletusta, että 

perussuomalaiset eivät enää tulisi ”jytkyttelemään”, eli keräämään suurta äänimäärää 

eduskuntavaaleissa.  

 

Esimerkki 7: Vai on ”jytkyt jytkytelty”. Kiitos ja halaus perussuomalaisille! 

 

Sekä intertekstuaalisuuden että moniäänisyyden taustalla on Bahtinin (1986 [1953]) 

ajatus siitä, että kieli on dialoginen järjestelmä. Kyseisen ajatuksen mukaan jokainen 

kielenkäyttötilanne syntyy vuorovaikutuksessa muun kielenkäytön kanssa niin ikään 

keskustellen, tiivistäen, kysyen, lainaten, vastaten ja korjaten. Nämä aikaisemmat 

kielenkäyttötilanteet vaikuttavat kielenkäyttöömme, ja kielenkäyttömme vaikuttaa 
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näiden aikaisempien kielenkäyttötilanteiden tulkintaan. Niinpä aikaisemmista 

kielenkäyttötilanteista peräisin olevat ainekset kulkevat kaiken kielenkäyttömme läpi 

tehden siitä moniäänistä. Tämän vuoksi moniäänisessä kielenkäytössä aktivoituu useita 

eri konteksteja. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 123.)  

Puhutussa kielessä oman ja toisen äänen rajaa on mahdollista ilmaista esimerkiksi 

äänensävyn avulla (VISK § 1460). Kirjoitetussa kielessä tyypillisiä tapoja 

moniäänisyyden ilmaisemiseksi ovat lainausmerkkien käyttö ja tunnistettavat 

viittaukset muihin teksteihin (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 124). Perinteisesti on 

erotettu erilaisia referoinnin keinoja, joista suora ja epäsuora esitys ovat 

kielioppiperinteestä normitettuun kirjakieleen polveutuvia tyyppejä. Suoran ja 

epäsuoran esityksen välille asettuu kuitenkin useita sellaisia referoinnin keinoja, joita 

käytetään erityisesti puhutussa kielessä ja jotka sisältävät piirteitä sekä suorasta että 

epäsuorasta esityksestä. (VISK § 1466.)  

Suorassa esityksessä aiempi, lainattu sanoma esitetään mimeettisesti eli 

demonstroivasti ja siirretään se sellaisenaan keskelle meneillään olevaa kerrontaa. 

Tällöin referaatti seuraa tai edeltää johtolausetta ilman kieliopillista merkkiä, jolla 

referaatti ja johtolause kytkettäisiin syntaktisesti toisiinsa. Suoran esityksen merkkinä 

voi olla tavan adverbi (näin, seuraavasti ym.), joka muodostaa referaatin kanssa löyhän 

appositiorakenteen. Kirjoitetussa kielessä osat erotetaan tavallisesti välimerkeillä, 

kuten kaksoispisteellä, repliikkiviivalla tai lainausmerkeillä (VISK § 1460). 

Tutkimukseni analyysin kannalta on kuitenkin olennaista huomata, että 

lainausmerkkien avulla voidaan puhtaan siteeraamisen lisäksi myös ilmaista 

kirjoittajan suhtautumista. Omassa analyysissani lainausmerkein ilmaistaan pääasiassa 

ironista asennoitumista.  

Epäsuorassa esityksessä referaatti mukautetaan tekstiin niin, että se sijoitetaan 

syntaktisesti osaksi johtoilmausta ja siirretään viitepisteiltään meneillään olevan 

puhetilanteen mukaiseksi. Tyypillisimmin epäsuoran esityksen referaatti toimii 

johtolauseen verbin lauseobjektina joko finiittisenä että- tai kuinka- ~ miten-lauseena 

tai alisteisena kysymyslauseena. Suoran ja epäsuoran esityksen piirteitä yhdistelevät 

esimerkiksi vapaa suora esitys ja vapaa epäsuora esitys. Ensimmäinen on kyseessä 

silloin, kun kerrontaan liittyy toisen puheen tai ajattelun suoraa referointia ilman 

puhumista ilmaisevaa verbiä tai muuta selvää johtoilmausta. Vapaassa epäsuorassa 

esityksessä puolestaan kertoja välittää referoimansa henkilön tuntemuksia samalla kun 

itse toimii puhujana tässä ja nyt. Lisäksi referoinnin yhteydessä voidaan puhua 
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esimerkiksi kuulopuheesta ja toisen käden tiedosta, jotka esittävät tiedon muualta 

saaduksi ilman tiedon tarkempaa lähdettä. (VISK § 1463, 1465, 1466, 1493.)  

Moniäänisyys on usein helposti ja eksplisiittisesti osoitettavissa tekstistä. Se voi 

näkyä tai kuulua selvästi, tai vaihtoehtoisesti olla tunnistettavissa kontekstinsa 

perusteella. Jälkimmäinen vaihtoehto voisi toteutua esimerkiksi sellaisessa tekstissä, 

jossa referoinnin kohdetta ei kielellisin keinoin selvästi yksilöidä. Saatetaankin viitata 

esimerkiksi johonkin ”julkisuudessa” tai ”mediassa” esitettyyn asiaan. Näin voidaan 

referoinnin keinoin joko hiljentää tai voimistaa yksilöiden ääniä ja mielipiteitä. 

Monesti on silti mahdollista, että lukija kykenee tekstin ajallis-paikallisen kontekstin 

avulla yksilöimään, kenen suusta referoitu ääni on peräisin. (Pietikäinen & Mäntynen 

2009: 125.) Monissa analysoimissani tviiteissä moniäänisyys ilmenee konkreettisesti 

siten, että tviitit toimivat vastauksina9 joidenkin toisten henkilöiden aiemmin 

julkaisemiin tviitteihin. 

On tärkeää muistaa, että moniäänisyyden joukossa yhtenä äänenä on aina 

tekstintuottajan oma ääni. Tämän äänen voimakkuus vaihtelee. Tekstintuottaja voikin 

halutessaan vaikkapa ottaa etäisyyttä johonkin yksittäiseen sanaan nostamalla sen 

lainausmerkein erilleen muusta epäsuorasta lainauksesta (Pietikäinen & Mäntynen 

2009: 126.) Tämä on toinen yleinen funktio analysoimissani tviiteissä esiintyville 

lainausmerkeille, ja sitä havainnollistavat aineistostani poimitut esimerkit 8 ja 9 (palaan 

tämänkaltaiseen lainausmerkkien käyttöön myöhemmin tutkimukseni 

analyysiosuudessa).  

 

Esimerkki 8: Ilmeisesti ”vastuunkanto” ja ”kompromissikyky” tarkoittaa,  että PS:n  

pitäisi tulla muiden puolueiden linjoille mamu-, EU- ja ilmastoasioissa? 

 

Esimerkki 9: PS ei koe tarvetta julistella julkisuuden kautta. Vastaamme Rinteen  

kysymyksiin ja toivomme, että Rinne osaa mennä asiat (eikä ”arvopohja”) edellä. 

 

Kielenkäyttäjien, ryhmien ja yhteisöjen ääniä voidaan tuoda kielenkäyttöön referoinnin 

lisäksi myös muilla tavoilla, kuten presuppositioiden ja kieltojen kautta. 

Presuppositiolla tarkoitetaan olettamusta, joka on edellytyksenä jonkin lauseen 

esittämälle väitteelle. Kielentutkimuksessa presupposition käsite on olennainen etenkin 

 
9 Tämä lukee tviitin yhteydessä. @-symboli kertoo, kenelle Twitter-käyttäjälle vastataan. 
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pragmatiikassa. Diskurssintutkimuksen näkökulmasta presuppositio sisällyttää 

kielenkäyttöön toisen – monesti tunnistamattoman – äänen. Tunnistamattomuus johtuu 

siitä, ettei presuppositio useinkaan ilmaise muuta kuin oletuksen siitä, onko jokin tietty 

väite todenmukainen vai ei. Se ei myöskään välttämättä tuo esiin, kuka on olettanut 

jotakin ja missä yhteydessä.  

Presupposition aikaansaama moniäänisyys johtuu siitä, että se aktivoi jonkin 

toisen tekstin, puheen tai diskurssin. Esimerkiksi aineistostani poimittuun lauseeseen 

Tietysti etniset suomalaiset vaihtuvat muihin ihmisiin liitetty presuppositio on se, että 

on olemassa ryhmä nimeltä etniset suomalaiset. Presuppositioiden lisäksi 

kielenkäyttöön voidaan tuoda muita ääniä kiellon keinoin, sillä kielto tuo näkyväksi 

sen, mitä kielletään. Näin kielto olettaa kieltämänsä myöntömuotoisen väitteen 

oletetuksi jossain toisaalla relevantissa yhteydessä. Esimerkiksi aineistostani poimittu 

lause Jessikka Arokaan ei taida vaivautua sohvan pohjalta mieltään osoittamaan 

herättää taustalleen sen mahdollisen myönteisen vaihtoehdon, jonka mukaan Arolle 

olisi odotuksenmukaista osallistua mielenosoitukseen, sekä sen kontekstin, jossa olisi 

mielekästä puntaroida näitä molempia vaihtoehtoja. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 

126.) 

 

 

3.3 Suhtautumisen teoria 

 

Suhtautumisen teorian keskeisenä lähtöajatuksena toimii Bahtinin (1986 [1953]) ja 

Vološinovin (1990 [1929]) ajatus kielen dialogisuudesta ja moniäänisyydestä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kaikki verbaalinen viestintä, sekä kirjoitettu että puhuttu, on saanut 

vaikutteita jostakin aiemmin sanotusta. Niinpä kieli suhtautuu aina aiemmin sanottuun 

sekä ennakoi yhtä aikaa tulevien – todellisten, mahdollisten tai kuviteltujen 

vastaanottajien – vastauksia. (Martin & White 2005: 92–93; Bahtin 1986 [1953]; 

Vološinov 1990 [1929].)  

Suhtautumisen teorian mukaan kaikki kielenkäyttö on jossain määrin 

asenteellista. Teorian keskiössä on puhujan tai kirjoittajan hyväksyminen tai 

paheksuminen, intoileminen tai inhoaminen sekä kehuminen tai kritisoiminen. Lisäksi 

teoria käsittelee sitä, miten puhujat tai kuulijat positioidaan jakamaan valittu 

näkökulma. Suhtautumisen teorian tarkoituksena on tarkastella, millaisin kielellisin 
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keinoin ilmaistaan esimerkiksi tunteita ja arvioita, miten puhuja tai kirjoittaja konstruoi 

itselleen tietyn kirjoittajaidentiteetin tai -persoonallisuuden, kuinka asetutaan saman- 

tai erimieliseksi toisten äänien kanssa sekä kuinka tekstiin konstruoidaan kuviteltu tai 

ideaalinen yleisö. Suhtautumisen teoria kokoaa yhteen sellaisia kielellisiä keinoja ja 

aineksia, joita on tarkasteltu muun muassa affektiivisuuden, (episteemisen) 

modaalisuuden ja intensiteetin otsikoiden alla ja se sopii monien 

diskurssintutkimuksessa keskeisten ilmiöiden kielentutkimukselliseen analyysiin. 

(Martin & White 2005: 1–2, 92.) 

Suhtautumisen teoria on kehitetty laajemman systeemis-funktionaalisen 

kehyksen sisällä ja se keskittyy kielen interpersoonaiseen metafunktioon (Martin & 

White 2005: 7). Interpersoonaisen metafunktion näkökulmasta kieltä käytetään 

maailmaan osallistumiseen: kielelliset valinnat luovat ja ylläpitävät sosiaalisia suhteita 

sekä ilmaisevat asenteita, arvoja, tunteita ja suhtautumista. Kielessä interpersoonainen 

metafunktio reaalistuu esimerkiksi puhefunktioiden (kuten esim. kysyminen, 

väittäminen tai käskeminen), adjektiivien, adverbien ja persoonien kautta. Tekstissä 

interpersoonaisten merkitysten analyysi voi keskittyä vaikkapa siihen, kuinka lukijan 

ja kirjoittajan suhde tekstissä rakentuu. (Tieteen termipankki 20.9.2021: 

Kielitiede:interpersoonainen metafunktio.) Metafunktiot kietoutuvat kielenkäytössä 

toisiinsa, ja tämän vuoksi aineistossani esiintyvissä tviiteissä on aina mukana myös 

ideationaalinen ja tekstuaalinen taso. Ne siis myös representoivat maailmaa ja toimivat 

omalla tavallaan koherentteina teksteinä.  

J. R. Martinin ja P. R. R. Whiten suhtautumisen teoriassa suhtautumisen 

ilmaisemisen systeemi sekä resurssit muodostuvat kolmesta alasysteemistä. Näitä ovat 

asennoituminen (attitude), sitoutuminen (engagement) ja asteittaisuus (graduation). 

(Martin & White 2005: 35–38; termien suomennokset Juvonen 2007.) Asennoitumisen 

systeemiin kuuluvat tunne (affect), inhimillisen toiminnan arvottaminen (judgement) 

sekä asia-arvottaminen (appreciation). Tunteiden alasysteemi tarkastelee sitä, miten 

positiivisia ja negatiivisia tunteita ilmaistaan, ja inhimillisen arvottamisen alasysteemi 

sitä, miten ilmaistaan asennetta esimerkiksi ihailtavaa tai kritisoivaa käytöstä kohtaan. 

Asia-arvottaminen keskittyy ei-inhimillisten ja inhimillisten asioiden ja esineiden 

arvioimiseen.  Toinen alasysteemeistä, sitoutumisen systeemi, tarkastelee ensinnäkin 

sitä, miten tekstiin konstruoidaan muita ääniä, aiempia ilmauksia, vaihtoehtoisia 

näkemyksiä ja ennakoituja vastauksia. Lisäksi sitoutumisen systeemi tarkastelee sitä, 

miten puhuja sitoutuu eri tavoin esiin tuotuihin väitteisiin ja kannanottoihin. Kolmas 
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alasysteemi, asteittaisuus, asettuu sisäkkäin sitoutumisen ja asennoitumisen systeemien 

kanssa. Tämä johtuu siitä, että sekä sitoutumisen että tunteiden, ihmisten arvottamisen 

ja asia-arvottamisen ilmaukset voivat olla eriasteisia ja niiden intensiteettiä voidaan 

joko vahvistaa tai vähentää. (Martin & White 2005: 42–43, 97, 135–136.) Tarkastelen 

sitoutumisen systeemiä lähemmin alaluvussa 3.3.1. 

Oman analyysini kannalta suhtautumisen teoria on hyödyllinen työkalu, sillä sen 

avulla on mahdollista tarkastella sekä tviiteissä ilmenevää moniäänisyyttä että 

kirjoittajan suhtautumista toisiin ääniin. Lisäksi suhtautumisen teoria tarjoaa työkaluja 

kirjoittajan sitoutumisen ja asennoitumisen tarkasteluun. Kirjoittajan suhtautuminen 

vaikuttaa merkittävästi analysoimissani tviiteissä ilmeneviin vastakkainasetteluihin ja 

rinnastuksiin, sillä suhtautumisen taustalla on koko kirjoittajan maailmankatsomus ja 

arvomaailma. 

 

 

3.3.1 Sitoutuminen 

 

Kun tarkastellaan sitoutumisen systeemiä, tarkastellaan ensinnäkin niitä tapoja, joilla 

puhuja tai kirjoittaja osoittaa tekstissä kuuluvat äänet. Lisäksi tarkastellaan puhujan tai 

kirjoittajan suhtautumista ja sitoutumista näihin ääniin. Kirjoittaja voi 

suhtautumisellaan asettua joko saman- tai erimieliseksi tekstin muiden äänien kanssa 

tai vaihtoehtoisesti hän voi suhtautua niihin epävarmasti tai neutraalisti. (Martin & 

White 2005: 93.) Sitoutumisen yhteydessä ilmaukset jaotellaan yksi- tai moniäänisiksi. 

Yksiäänisiksi kutsutaan sellaisia ilmauksia, jotka eivät viittaa toisiin ääniin tai 

näkökulmiin. Moniääniset ilmaukset puolestaan sallivat dialogiset vaihtoehdot. (Martin 

& White 2005: 99–100.)  

Moniääninen sitoutuminen voidaan vielä jakaa dialogiseen laajentamiseen 

(dialogic expansion) ja dialogiseen supistamiseen (dialogic contraction). Dialoginen 

laajentaminen tarkoittaa sitä, että tilaa avataan myös toisenlaisille äänille ja 

näkökulmille. (Martin & White 2005: 102.) Se käsittää harkitsemisen (entertain) ja 

lähdemaininnat (attribute). Nämä voivat olla joko neutraaleja (acknowledge) tai 

etäännyttäviä (distance). Kun kirjoittaja tai puhuja toteuttaa dialogista laajentamista 

harkitsemisen avulla, hän osoittaa, että hyväksyy myös toisenlaiset kannat ja 

näkemykset. Hän siis antaa näille omista näkemyksistään poikkeaville näkemyksille 
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puheessaan tai kirjoituksessaan dialogista tilaa, käyttäen esimerkiksi seuraavia 

ilmauksia: on mahdollista; on todennäköistä; olen vakuuttunut, että. (Martin & White 

2005: 104, 111.)  Tätä vastoin dialoginen supistaminen tarkoittaa sitä, että toisenlaisia 

ääniä ja näkökulmia pyritään haastamaan, torjumaan tai rajoittamaan (Martin & White 

2005: 102). Se jakautuu irtisanoutumiseen (disclaim) ja oman kannan osoittamiseen 

(proclaim).  

Irtisanoutuminen tapahtuu niin, että dialoginen vaihtoehto joko hylätään, 

syrjäytetään tai osoitetaan toimimattomaksi. Irtisanoutumiseen kuuluvat kiistäminen 

(deny) ja vastakohdan esittäminen (counter). Kun kiistetään kiellon avulla, esitetään 

jokin vaihtoehtoinen positiivinen kanta, joka sitten hylätään. Vastakohdan esittäminen 

puolestaan esittää jonkin korvaavan tai syrjäyttävän väitteen. Dialogisesti se toimii 

kiistämisen tavoin, sillä se tuo dialogiin vastakohtaisen kannan, jonka puhuja tai 

kirjoittaja sitten hylkää. (Martin & White 2005: 97–98, 117–121.)  

Oman kannan osoittamisessa pyritään haastamaan, voittamaan tai kumoamaan 

dialogiset vaihtoehdot esimerkiksi niitä rajoittamalla. Oman kannan osoittamiseen 

kuuluvat yhtä mieltä oleminen (concur), oman käsityksen lausuminen (pronounce) ja 

kannattaminen (endorse). Yhtä mieltä olemisessa puhuja tai kirjoittaja joko ilmaisee 

olevansa samaa mieltä toisen äänen kanssa tai vaihtoehtoisesti osoittaa, että hänellä on 

asiasta sama tieto. Yhtä mieltä olemista voidaan ilmaista esimerkiksi seuraavilla 

ilmausten avulla: tietenkin, luonnollisesti, varmasti. Monesti myöntäminen tapahtuu 

yhdessä vastakohdan esittämisen kanssa muodostaen ikään kuin parin: kirjoittaja 

osoittaa ensin samanmielisyyttään, mutta  lisää kuitenkin perään jonkin vastakkaisen 

väitteen. Oman käsityksen lausuminen sisältää sellaiset ilmaukset, jotka tuovat esiin 

kirjoittajan omat painotukset tai eksplisiittiset lisäykset ja väliintulot. Tällaisia 

ilmauksia ovat esimerkiksi seuraavat: totuus on, että; asia on niin, että; väitän, että; 

sinun on hyväksyttävä, että. Kannattamisessa puhuja tai kirjoittaja tulkitsee dialogiset 

vaihtoehdot oikeiksi, päteviksi, kiistattomiksi tai muuten perustelluiksi. Tällöin puhuja 

tai kirjoittaja voi käyttää esimerkiksi seuraavia rakenteita: kuten X on todistanut; kuten 

X:stä ilmenee. (Martin & White 2005: 98, 121–127.)  
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3.3.2 Asennoituminen 

 

Asennoitumisen (attitude) systeemi sisältää siis tunteen (affect), inhimillisen toiminnan 

arvottamisen (judgement) ja asia-arvottamisen (appreciation). Tunteiden alasysteemi 

tarkastelee positiivisten ja negatiivisten tunteiden ilmaisemista, ja se voi puheessa tai 

tekstissä ilmetä esimerkiksi ilmausten valitettavasti tai onneksi kautta. (Martin & White 

2005: 42, 46–48.)  

Inhimillisen toiminnan arvottamisen alasysteemi tarkastelee sitä, miten 

ilmaistaan asennetta esimerkiksi ihailtavaa tai kritisoivaa käytöstä kohtaan. Se jaetaan 

kahteen osaan: sosiaaliseen arvonantoon (social esteem) ja sosiaaliseen hyväksyntään 

(social sanction). Ensimmäinen näistä, sosiaalinen arvonanto, sisältää normaaliuden 

(normality), kyvykkyyden (capacity) ja määrätietoisuuden (tenacity) arvioinnin. Siinä 

on kyse taitojen, kykyjen, lahjakkuuksien, taipumusten ja kiinnostusten arvioinnista. 

Sosiaalinen hyväksyntä puolestaan sisältää uskottavuuden (veracity) ja asiallisuuden 

(propriety) arvioinnin. Siinä on kyse eettisyyteen, totuudellisuuteen ja luotettavuuteen 

liittyvistä arvioinneista. (Martin & White 2005: 42–43, 52–53; suomennokset 

Mikkonen 2010: 72.)  

Kolmas asennoitumisen alasysteemeistä, asia-arvottaminen, tarkastelee ei-

inhimillisten asioiden ja esineiden arvioimista. Lisäksi asia-arvottaminen voi arvioida 

esimerkiksi luonnonilmiöitä ja niiden arvostamista. (Martin & White 2005: 56.)  

 

3.3.3 Asteittaisuus 

 

Kuten edellä on mainittu, asteittaisuuden (graduation) alasysteemi on päällekkäinen 

sitoutumisen ja asennoitumisen systeemien kanssa. Tämä johtuu siitä, että sekä 

sitoutumisen että asennoitumisen ilmauksia on mahdollista vahvistaa asteittain, minkä 

seurauksena jotkut ilmaukset ovat esimerkiksi positiivisempia tai negatiivisempia kuin 

toiset. Asennetta ilmaiseville sanoille onkin ominaista niiden porrastettavuus: on eri 

asia puhua esimerkiksi kelvollisesta pelaajasta, hyvästä pelaajasta ja loistavasta 

pelaajasta. (Martin & White 2005: 135–136.) Puheessa tai tekstissä asteittaisuutta 

ilmaistaan muun muassa erilaisten intensiteettisanojen, intensiteettimääritteiden, 

astemääritteiden, adverbien, partikkeleiden ja toiston avulla (Mikkonen 2010).  
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Asennoitumisen systeemissä jonkin asian vahvistaminen voi koskea joko voimaa 

(force) tai fokusta (focus). Ensimmäisessä on kyse intensiteetin tai määrän lisäämisestä 

ja jälkimmäisessä prototyyppisyyden ja tarkkuuden lisäämisestä. Tällöin jotakin 

ilmiötä skaalataan suhteessa siihen, missä määrin se vastaa jonkin semanttisen luokan 

oletettua ydintä tai esimerkinomaista esiintymää (esim. hän on todellinen ystävä). 

(Martin & White 2005: 137–138.)  Sitoutumisen systeemissä asteittaisuus ilmaisee, 

kuinka vahvasti puhuja tai kirjoittaja sitoutuu ilmaukseensa. Onkin eri asia sanoa 

epäilevänsä jotakin, uskovansa johonkin tai olevansa varma jostakin. (Martin & White 

2005: 136.) 

Kuten edellä on todettu, voima kattaa sekä intensiteetin että määrän arvioinnit. 

Intensiteettiin kuuluvat laadun (aika huono, todella raskas tehtävä) ja prosessien 

(ahdistaa vähän, äärimmäisen huvittunut) asteittaisuus. Määrän arviointi koskee 

puolestaan entiteettejä ja siihen kuuluvat numerot ja muut määrän ilmaukset (useita 

lapsia), epätarkat läsnäoloon ja entiteetin ainemäärään liittyvät mitat, kuten koko ja 

paino (raskas kuorma, suuri valtio) sekä laajuuteen liittyvät levinneisyys ja läheisyys. 

(Martin & White 2005: 140–141, 150–151.)  

 

 

3.4 Kielessä esiintyvät vastakohtaistamisen ja rinnastamisen keinot 

 

Kirjoittajan asennoituminen ilmenee aineistossani usein vastakohtaistamisen tai 

rinnastamisen kautta. Kielelliset vastakohdat eivät ilmennä erilaisuutta 

sattumanvaraisesti, ja on tärkeää huomata, että todellisuudessa juuri vastakohtien 

yhtäläisyydet tekevät niistä vastakohtia: vastakohta syntyy, kun käsitteillä on jokin 

yhteinen käsitteellinen ulottuvuus, johon ne suhteutuvat päinvastaisilla tavoilla. 

(Salminen 2012: 19; ks. myös Hakanen 1973.) Tarkastelen tässä luvussa sitä, kuinka 

näitä vastakohtaistamisen keinoja on käsitelty kielentutkimuksessa. Esittelen kielessä 

ilmenevistä vastakohtaistamisen ja rinnastamisen keinoista ainoastaan oman 

tutkimukseni kannalta olennaiset, ne eivät siis muodosta kattavaa listausta kaikista 

kielessä ilmenevistä vastakohtaistamisen ja rinnastamisen keinoista. 

Kielessä esiintyvät vastakohdat voidaan karkeasti erottaa kahteen kategoriaan: 

yleisvastakohtiin ja kontekstivastakohtiin. Yleisvastakohdat ovat kontekstista 

riippumattomia vastakohtia, jotka esiintyvät toistensa vastakohtina niin 
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säännönmukaisesti, että niiden vastakohtaisuus on mahdollista oppia (esim. uskottava 

– epäuskottava). Yleisvastakohtia ovat etenkin kontrastiiviset vastakohdat. 

Kontekstivastakohdat ovat puolestaan kontekstisidonnaisia vastakohtia, joiden 

vastakohtaisuuden hahmottaminen vaatii asiayhteyden huomioimista. Kontekstin 

rajaamisen keskeisimpänä osana on mahdollista pitää kulloinkin kysymykseen tulevien 

vaihtoehtojen lukumäärän ilmoittamista. Voidaankin puhua kontradiktorisista 

vastakohdista, kun vastakohtaparien jäsenet ilmaisevat ainoat mahdollisuudet (esim. 

komplementaariset vastakohdat), ja kontraarisista vastakohdista, kun vastakohtaparin 

lisäksi on olemassa muitakin vaihtoehtoja (esim. antonyymivastakohdat). (Hakanen 

1973: 41, 42.)  

Kontrastiivisten konjunktioiden (mutta, vaan) käyttö on yksi tapa rakentaa 

tekstiin vastakkainasettelua kielen eksplisiittisellä tasolla (VISK § 812). 

Kontrastiivisissa suhteissa toisiinsa kytkettävät lauseet esitetään toisilleen tavalla tai 

toisella vastakkaisina, ja niitä voidaan erottaa yhteensä kolme: adversatiivinen 

(entiteettien erojen korostaminen), korrektiivinen (entiteetin tai asiaintilan 

korvaaminen tai korjaaminen toisella) ja poikkeuksen ilmaiseminen. Kontrastiivisille 

suhteille on tyypillistä se, että konjunktio tai konnektiivi kytkee yhteen sanoja tai 

lausekkeita laajempia yksiköitä. Tästä huolimatta rinnastuskonjunktio mutta voi 

rinnastaa myös lausekkeita. (VISK § 1101.) Adversatiivisessa suhteessa kaksi 

entiteettiä kontrastoidaan joko ominaisuuksiensa suhteen tai saman entiteetin 

ominaisuudet kontrastoidaan esim. eri aikoina. Selvimmin adversatiivinen konjunktio 

on rinnastettava liittokonjunktio kun taas (esimerkki 10). (VISK § 1102.)  

 

Esimerkki 10: Persuthan eivät sanoneet heistä julkisesti mitään, kun taas siniset eivät  

koskaan puhuneet muusta kuin persuista. 

 

Esimerkki 11: Luottamus ei tule itsestään, vaan se on ansaittava joka päivä. 

 

Esimerkissä 11 on havaittavissa korrektiivinen suhde, kun kieltolauseen jäljessä 

esiintyvällä vaan-konjunktiolla esitetään kielletylle korvaava elementti (VISK § 1106). 

Kontrastointi rakentaa vastakkainasettelua aiemman kielletyn väitteen ja kirjoittajan 

oman väitteen välille, sillä korrektiivisella ilmauksella aiemman puhujan tai kirjoittajan 

väite asetetaan väärän tai korjaamista kaipaavan proposition paikalle (Romppanen 

2015: 24). Kieltoa eli negaatiota voidaankin pitää yhtenä kielen kontrastoivana 



 

 28 

keinona. Kiellon avulla kirjoittajan on mahdollista kyseenalaistaa väitettä tukevien 

perustelujen olemassaolo ja näin saada omalle vastakkaiselle mielipiteelleen tukea 

(Romppanen 2015: 23). Lisäksi juuri kieltävissä virkkeissä esiintyy monesti erilaisia 

kontrastiivisia ilmauksia, kuten vaan ja päinvastoin, jotka ilmaisevat korrektiivista 

suhdetta (esimerkki 11) (Romppanen 2015: 24).  

Kiellosta tekee modaalisen se, että kiistäessään jonkin asiantilan se saa mielessä 

aikaan vastaavan myönteisen vaihtoehdon. Mikäli siis todetaan vaikka, että Tänään ei 

sada vettä, tuo kielto tulkintansa taustalle myönteisen vaihtoehdon, jonka kumoaminen 

on kontekstissaan relevanttia (olisi mahdollista, että vettä sataisi). (VISK § 1610.) 

Kiellon ilmaisemisen lisäksi kieltosanaa käytetään myös muuhun, esimerkiksi 

konventionaalistuneisiin kehotuksiin tai pyyntöihin, kommentteihin, 

samanmielisyyden osoituksiin sekä erilaisiin kiteytymiin (käsittelen modaalisuutta 

tarkemmin tutkimukseni teoriaosuuden viimeisessä luvussa 3.5) (VISK § 1615).  

Tarkastelemissani tviiteissä vastakohtasuhteita rakennetaan paljon myös 

syntaktisen symmetrian,  nimitysten ja me ja muut -kategorian avulla. Symmetrialla 

tarkoitetaan tasasuhtaisuutta tai tasamukaisuutta ja kielessä se edellyttää sitä, että 

ilmaukset ovat keskenään rinnasteisia. (Räikkälä 1996.) Omassa aineistossani 

vastakkainasettelua rakennetaan lausetason osittaisen symmetrian avulla. Esimerkissä 

12 symmetria ilmenee molempien virkkeiden ensimmäisissä lauseissa ja korostaa näin 

tilanteiden välistä vastakohta-asetelmaa. Virkkeitä voisi yhdistää myös kontrastiivinen 

mutta-konjunktio (Kun muualla maailmassa palaa vanha kirkko, se rakennetaan 

uudelleen, mutta Suomessa…). Kuitenkin juuri syntaktisen symmetrian keinoin 

voidaan korostaa tilanteiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, mikä vahvistaa osaltaan 

vastakohta-asetelmaa.  

 

Esimerkki 12: Kun muualla maailmassa palaa vanha kirkko, se rakennetaan uudelleen.  

Kun Suomessa palaa vanha kirkko, sen tilalle rakennetaan ruma postmoderni laatikko,  

joka "kertoo saman  tarinan tämän päivän muotokielellä”. 

 

Diskurssintutkimuksessa nimeämistä pidetään yhtenä keskeisenä kielellisenä 

toimintana. Termillä viitataan siihen, millaisia nimityksiä (substantiiveja, 

substantiivilausekkeita, erisnimiä) valitaan, kun viitataan erilaisiin ilmiöihin. 

Nimeämisen osaksi voidaan erotella myös luokittelu tai kategorisointi, joka ilmentää 

ihmisen tarvetta järjestää maailmaa sekä ihmisiä erilaisiin ryhmiin ja hierarkioihin. 
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Näitä ryhmiä sitten omien valintojen ja näkökulmien perusteella nimetään. (Pietikäinen 

& Mäntynen 2009: 71.) Koska nimeämisen avulla tapahtuva kategorisointi kytkeytyy 

kirjoittajan tai puhujan omaan näkökulmaan, on nimeämistä mahdollista käyttää 

tietoisesti vahvistamassa puhujan tai kirjoittajan mielipiteen välittymistä (Kalliokoski 

1996: 20). Omassa aineistossani nimitykset rakentavat vastakkainasettelua, sillä ne 

heijastelevat kirjoittajan suhtautumista ja asennetta. Näin ne vahvistavat sisä- ja 

ulkoryhmiä korostaen ja stereotypisoiden nimettyjen ryhmien ominaisuuksia. 

Analysoimani nimitykset ovat kaikki enemmän tai vähemmän affektiivisia eli 

jonkinlaista tunnetta tai asennetta ilmaisevia (esimerkki 13) (Karvinen 2014).  

 

Esimerkki 13: Poliisin olisi syytä olla erittäin huolissaan siitä, mitä viher-hätöset ja  

          trolli-taposet tekevät instituution uskottavuudelle. 

 

Aineistossani esiintyvistä vastakkainasettelun kielellisistä keinoista merkittäväksi 

nousee sisä- ja ulkoryhmiin viittaava asetelma, jota nimitän tutkimuksessani me ja 

muut -asetelmaksi. Analysoimissani tviiteissä sisäryhmän muodostaa monessa 

tapauksessa  perussuomalainen puolue ja ulkoryhmän sitä vastoin muut puolueet. Pekka 

Pälli (2003) tuo väitöskirjassaan esille sosiaalisen kategorisaation käsitteen. 

Käsitteellä hän viittaa niihin kielellisiin keinoin ja prosesseihin, joita käytetään sekä 

yhdistämään ihmisiä toisiinsa että erottamaan heitä toisistaan. Pällin mukaan 

kategorisaatio johtaa siihen, että näihin erotteluihin kytketään muun muassa erilaisia 

arvoja ja käyttäytymistä. Lisäksi Pälli puhuu suosimisen käsitteestä – tietynlaisesta 

positiivisesta itsearvostuksesta – joka edellyttää sisäryhmän suosimista ja ulkoryhmän 

hyljeksimistä. Sisäryhmää siis luonnehtii jäsenten välinen attraktio ja koheesio, kun 

taas ulkoryhmään liitetään piirteitä jäsenten samankaltaisuudesta ja toisaalta 

negatiivisten esimerkkien yhdistämisestä koko ulkoryhmää koskevaksi. (Pälli 2003: 39, 

41.) Analysoimissani tviiteissä onkin esiintyykin juuri tämänkaltaista sosiaalista 

kategorisaatiota, joka ilmenee esimerkiksi edellä mainitun nimeämisen kautta. Lisäksi 

kategorisaatiota ilmaistaan erilaisilla roolituksilla, eli ihmiset jaotellaan erilaisiksi 

toimijoiksi (esim. oikeistolaisiksi ja vasemmistolaisiksi). Sisä- ja ulkoryhmiin liitetyt 

arvot ja asenteet liittyvät aineistossani pääosin poliittisiin tarkoitusperiin.  

 

Esimerkki 14: Kyllä parranajovehkeetkin pitäisi vapauttaa verosta. Tai oikeastaan  

valtio voisi maksaa se, on se sen verran sukupuolittunut kulumomentti. 
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Rinnastamalla kaksi asiaa keskenään pyritään osoittamaan, että se mikä on totta 

toisessa, on sitä myös toisessa. Esimerkissä 14 rinnastetaan -kin-liitepartikkelin avulla 

kuukautissuojat ja parranajovehkeet sekä niiden verovapaus. Mikäli kahden 

rinnastettavan asian yhtäläisyydet eivät todellisuudessa ole suurempia kuin niiden 

eroavaisuudet tai kaikkia tilanteelle luonteenomaisia piirteitä ei oteta huomioon, ei 

rinnastaminen ole argumentaatiokeinona uskottava. Tällaisessa tilanteessa 

rinnastamista voidaan esimerkin 14 tavoin käyttää ironian keinona. Kyseisessä 

esimerkissä taustaoletuksena voitaisiin pitää vaikkapa sitä,  että on oikeudenmukaista 

vapauttaa sukupuolesta aiheutuvat kulut verosta. Kuitenkin juuri tämä taustaoletus 

hyväksytään vain näennäisesti, sillä se on tviitissä ironisoinnin kohteena. (Kakkuri 

Knuuttila 1998: 252; rinnastuksesta ks. myös VISK § 1079 ja Kalliokoski 1989.) 

 

 

3.5 Modaalisuus 
 

 

Modaalisuudella tarkoitetaan semanttista aluetta, joka pitää sisällään asiantilan 

todenmukaisuutta ja toteutumismahdollisuutta koskevat arviot. Modaalisten 

kielenainesten avulla puhujan on mahdollista ilmaista muun muassa sitä, onko asiaintila 

hänen mielestään varma, välttämätön, todennäköinen, mahdollinen, epävarma, 

mahdoton tai luvallinen. Varmuutta voidaan ilmaista esimerkiksi partikkeleilla tietysti, 

toki ja kyllä sekä sanaliitolla totta kai (esimerkit 15 ja 16). Mahdollista ja todennäköistä 

asiantilaa voidaan taas osoittaa partikkeleilla ehkä, kai ja kenties (esimerkki 17). (VISK 

§ 1551, 1603, 1608.)  

 

Esimerkki 15: Tietysti etniset suomalaiset vaihtuvat muihin ihmisiin. 

 

Esimerkki 16: Jos jäsenistö on tyytymätön nykyjohdon kulttuurimarksilaiseen linjaan  

ja haluaa öyhötystä, se tietysti valitsee öyhöjohdon. 

 

Esimerkki 17: Ei kai siinä ole epäselvyyttä, että on olemassa etnisyys nimeltä  

suomalaiset? 

 

Episteeminen modaalisuus käsittää sellaiset kielelliset keinot, jotka liittyvät puhujan 

uskoon, tietoon tai päätelmiin asiaintilan mahdollisuudesta, todennäköisyydestä tai 
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varmuudesta. Tyypillisesti episteemistä modaalisuutta ilmaistaan adverbeilla ja 

partikkeleilla sekä moduksista potentiaalilla. Esimerkissä 18 potentiaalimodus lienee 

toimii väitelauseen osana. Lisäksi verbien ennustaa, arvioida ja arvella passiivimuodot 

ilmaisevat tietyissä tekstilajeissa episteemistä modaalisuutta. Yleiskielessä myös 

modaaliverbit saattaa ja taitaa ovat lähes yksinomaan episteemisessä käytössä. (VISK 

§ 1556.)  

 

Esimerkki 18: Ei istumapaikka puoluetta pahenna, mutta on tämä aika pikkusieluista  

protestointia ja kiusantekoa muilta puolueilta. Taustalla lienee kiukku vaalituloksesta. 

 

Modaalisista lausetyypeistä kysymyslause voidaan lukea episteemisen modaalisuuden 

ilmaisukeinoihin, sillä se ilmaisee puhujan epätietoisuutta. Futuurisiin ilmauksiin 

sisältyy puolestaan aina modaalinen ulottuvuus, sillä ne koskevat tulevan asiaintilan 

todennäköisyyttä ja sisältävät ennusteita ja arvioita siitä, mitä tulee tapahtumaan. 

(VISK § 1556.) Omassa analyysissani modaalisuuden tarkasteleminen on olennaista, 

sillä sen avulla on mahdollista tehdä havaintoja kirjoittajan eri tilanteita koskevista 

näkemyksistä, arvioista ja asenteista. Rinnastuksia ja vastakkainasetteluja tarkastellessa 

nämä havainnot ovat merkittävässä asemassa, sillä ne ilmentävät kirjoittajan 

ideologioita ja ajattelutapoja. 

 

 

4 Analyysi 

 

Tarkastelen tässä tutkimukseni analyysiluvussa niitä aineistossani esiintyviä tviittejä, 

joissa vastakkainasettelu tai rinnastaminen on ilmeistä. Olen jaotellut tviitit 

kategorioihin niiden kielellisten keinojen perusteella, jotka toimivat niissä 

pääasiallisina vastakkainasettelun tai rinnastamisen keinoina. Kategorioita on yhteensä 

viisi: syntaktinen symmetria, nimitykset vastakkainasettelun keinona, me ja muut -

asetelma, näennäisasetelmat sekä negaatio vastakkainasettelun keinona. Tviitit eivät 

määrällisesti jakaudu valitsemiini kategorioihin tasaisesti, vaan jotkut kategorioista 

ovat huomattavasti suurempia kuin toiset. Olen kuitenkin päättänyt muodostaa 
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aineistoni pohjalta ainoastaan sellaisia kategorioita, joiden sisälle löytyy vähintään 

kaksi tviittiä. 

 Analysoin aineistossani esiintyviä tviittejä kolmella eri tasolla: eksplisiittisesti, 

implisiittisesti ja tulkinnallisesti. Eksplisiittisellä tasolla analyysini kohdistuu niihin 

asioihin, jotka on mahdollista seikkaperäisesti osoittaa tviitistä analysoimalla tviitin 

kielellisiä ilmauksia eli viittaamalla tviitin sanamuotoihin ja erityisesti siihen, mitä on 

eksplisiittisesti sanottu ääneen. Kielen implisiittinen taso taas perustuu tietynlaiseen 

kontekstuaaliseen päättelyyn, jolloin analyysini kohdistuu niihin asioihin, joita ei 

eksplisiittisesti tuoda ilmi. Tulkinnallisella tasolla analysoin tviitin kokonaissanomaa 

mahdollisimman tarkkaan objektiivisuuteen pyrkien. Kaikissa analysoimissani 

tviiteissä vastakkainasettelu tai rinnastaminen ei juuri toteudu eksplisiittisesti, vaan sen 

hahmottaminen edellyttää implisiittistä ja tulkinnallista tarkastelua. Kuitenkin 

suurimmassa osassa tviiteistä vastakkainasettelua ilmenee kaikilla kolmella tasolla.   

 

 

4.1 Syntaktinen symmetria 

 

Tässä alaluvussa analysoimissani tviiteissä käytetään vastakkainasettelun ja 

rinnastamisen keinona syntaktista symmetriaa eli paralleelista rakennetta. Kielen 

voidaan ajatella nojaavan analogiseen ajatteluun, ja tämän ajatuksen mukaan kielelliset 

ilmaukset perustuvat pitkälti malleihin ja niihin pohjautuviin yleistyksiin (VISK § 146). 

Jyrki Kalliokoski (1989: 231) tuo väitöskirjassaan esille, että rinnastettavien 

kielenainesten syntaktinen ja semanttinen yhteensopivuus on keskeistä silloin, kun 

rinnastusta tarkastellaan kieliopillisena ilmiönä. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

rinnastettavien osien tulee olla syntaktisesti samantyyppisiä. Lauserinnastuksessa tämä 

ilmenee niin, että rinnastettavat lauseet ovat keskenään samanrakenteisia. (Kalliokoski 

1989: 231.) Tviiteissä 1 ja 2 rinnastettavien osien samanrakenteisuus tulee selkeästi 

esille.   

 

(1)   Jussi Halla-aho @Halla_aho 25. huhtikuuta 

 

        Kun muualla maailmassa palaa vanha kirkko, se rakennetaan uudelleen. Kun     

        Suomessa palaa vanha kirkko, sen tilalle rakennetaan ruma postmoderni laatikko,  

        joka "kertoo saman tarinan tämän päivän muotokielellä”.  
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Tviitissä 1 rinnastetaan syntaktisen symmetrian keinoin kaksi eri toimintatapaa. 

Syntaktinen symmetria on eksplisiittisesti havaittavissa asetelmassa ’kun tapahtuu 

jotakin, toimitaan jollakin tavalla’. Temporaalinen kun-lause tuo ilmi, millaisissa 

ajallisissa puitteissa lauseen ilmaisemaa tilannetta tarkastellaan (tässä: vanhan kirkon 

palaminen) (VISK § 1123). Lisäksi se hahmottaa kausaalisen syy-seuraussuhteen (ks. 

Herlin 1998; VISK § 1128). Syntaktinen symmetria luo esimerkissä vaikutelman 

rinnastettujen ilmiöiden samankaltaisuudesta ja mahdollistaa niiden vertaamisen 

toisiinsa. Näin se myös rakentaa vastakkainasettelun Suomen toimintatavan ja muun 

maailman toimintatavan välille.  

Eksplisiittisesti vastakkainasettelua korostavat myös jälkimmäisessä virkkeessä 

esiintyvät lainausmerkit, jotka tuovat tviittiin moniäänisyyttä. Kyseisessä tviitissä 

kerronnan keskellä sijaitsevilla lainausmerkeillä on puhtaan siteeraamisen lisäksi 

toinenkin tehtävä: ne esittävät aiemmin sanottua mimeettisesti eli demonstroivasti ja 

osoittavat näin, ettei tviitin kirjoittaja itse sitoudu lainausmerkkien sisällä esitettyyn 

ajatukseen (VISK § 1460). Tähän tulkintaan vihjaa myös se hyökkäävää retoriikka 

vahvistava seikka, että kirjoittaja luonnehtii vanhan kirkon tilalle rakennettua kohdetta 

rumaksi postmoderniksi laatikoksi, ja ilmaisee näin suhtautumisen teorian valossa asia-

arvottamisen kautta oman arvionsa toiminnan (tässä: kirkon rakentamisen) tuloksesta. 

Vastapositiota heikennetään myös sivulauseessa esiintyvän sitaatin avulla, joka sekä 

kaiuttaa vastapuolen sanoja että ilmaisee samanaikaisesti ironisoivaa asennetta ja 

kritiikkiä vastapuolta ja tämän näkemystä kohtaan. Ironian merkkinä toimii ristiriita, 

joka muodostuu ilmauksen ruma postmoderni laatikko ja sitä luonnehtivan 

lainausmerkkeihin asetetun kuvauksen välille. Kyseessä ovat niin kutsutut 

’pelotuslainausmerkit’, joita käytetään tyypillisesti silloin, kun kirjoittaja haluaa 

etäännyttää itsensä jostakin asiasta ja varmistaa, että lukija ymmärtää hänen olevan 

asiasta eri mieltä. (VISK § 1460; Trask 1997.) Ilmiötä on mahdollista kuvata myös 

Bahtinin (1991 [1963]: 267–268) kaksiäänisen sanan ja vieraan puheen välittämisen 

kautta. Tällaiselle toiminnalle on luonteenomaista, että lausumassa on yhtäaikaisesti 

läsnä sekä kirjoittajan oma ääni että vieras puhe, jota kirjoittaja samalla arvottaa.  

Tviitistä voidaan implisiittisellä tasolla muodostaa tulkinta, jonka mukaan 

lainausmerkein ilmaistu kuvaus referoi suoraan tai epäsuorasti sellaisen henkilön tai 

sellaisten henkilöiden sanaa, jotka ovat olleet joko suunnittelemassa tai kannattamassa 

jotakin uutta, modernia kirkkoa Suomessa. Muulla maailmalla voidaan puolestaan 

vihjata esimerkiksi Ranskan Notre Damen katedraaliin kohdistuneeseen tuhoisaan 
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tulipaloon 15.4.2019. Tulkinnallisesti tarkasteltuna tviitillä pyritään esittämään 

kritiikkiä sellaisia toimijoita kohtaan, jotka ovat olleet kannattamassa tuhoutuneiden 

kirkkojen modernisointia. Lisäksi tviitin voidaan tulkinnallisesti nähdä heijastelevan 

perussuomalaista ideologiaa ja asettuvan osaksi tätä, sillä se on linjassa 

perussuomalaisiin liitettyjen konservatiivisten näkemysten kanssa, joissa perinteinen ja 

moderni asetetaan tavallisesti vastakkain. Tviitissä ilmenevä passiivin käyttö (se 

rakennetaan uudelleen; sen tilalle rakennetaan) toimii tosiasiapuheeksi kutsuttuna 

esitettyyn argumenttiin keskittyvänä retorisena keinona. Passiivi saa väitteet 

kuulostamaan tosiasioilta puhujista tai tulkinnoista riippumatta ja häivyttää teon 

taustalta aktiivista tekijää. 

 

(2)   Jussi Halla-aho @Halla_aho 3. kesäkuuta 

 

                  Kun Lontoon pormestari Khan kutsuu valtiovierailulle saapuvaa presidentti  

                  Trumpia fasistiksi, se on ”kritiikkiä”. 

 

                  Kun presidentti Trump sen jälkeen kutsuu pormestari Khania kyvyttömäksi     

                  luuseriksi, se on ”solvaamista”.  

 

Tviitti 2 on syntaktisen rakenteensa puolesta hyvin yhtäläinen tviitin 1 kanssa. Siitä 

voidaan eksplisiittisesti havaita, että rinnastus toteutuu kahden temporaalis-kausaalisen 

kun-lauseen symmetrian kautta asetelmassa kun X kutsuu Y:tä Z:ksi, se on tulkittu 

”V:ksi”. Tviitissä esiintyvät lainausmerkit toimivat jälleen ’pelotuslainausmerkkeinä’ 

ilmaisemassa kirjoittajan irtisanoutumista esitetystä asiasta (Trask 1997). 

Lainausmerkit tuovat tviittiin moniäänisyyttä, mutta toimivat myös ironisen asenteen 

ilmaisukeinona rinnastusta ja vastakkainasettelua vahvistaen. Implisiittisesti tulkittuna 

lainausmerkeissä olevien luonnehdintojen osittainen vastakkaisuus saa aikaan 

asetelman, jossa epäsymmetrinen asennoituminen kohdistuu eri laitoja edustavien 

puhujien toisiinsa kohdistamaan arvosteluun. Tulkinnallisesti voidaan nähdä, että 

kirjoittaja asettuu tviitissä puolustamaan sitä Trumpin toimintaa, joka on saanut 

runsaasti julkista kritiikkiä. Hän siis osoittaa sen tasavertaiseksi ja oikeutetuksi 

suhteessa Khanin arvosteluun. Suhtautumisen teorian näkökulmasta kirjoittaja toteuttaa 

tviitissä dialogista supistamista haastamalla toiset äänet ja osoittamalla oman kantansa 

muodostamansa vastakkainasettelun kautta. Näin hän irtisanoutuu esittämästään 

väitteestä ja osoittaa sen sopimattomaksi.  
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4.2 Nimitykset vastakkainasettelun keinona 

 

En ole analyysissani erikseen luokitellut tviittejä neutraaleihin nimityksiin ja 

pilkkanimiin, sillä ne kaikki sisältävät kontekstissaan enemmän tai vähemmän 

affektiivisen sävyn. Analysoin kuitenkin tviittejä oman käsitykseni mukaisessa 

järjestyksessä vähiten affektiivisesta affektiivisimpaan.  

 

(3)   Jussi Halla-aho @Halla_aho 6. toukokuuta 

 

                  Replying to @MiikaKautto and @MattiMaunu 

 

                  Se on totta. Pelkkä persujen läsnäolo tuo vastustajista esiin piilevän koomikon.  

 

Tviitissä 3 vastakkainasetteluun vihjataan perussuomalaisten ja heidän vastustajiensa 

välillä, ja se on suunnattu Twitterin käyttäjille @MiikaKautto ja @MattiMaunu. 

Kyseisen tviitin voidaan ajatella rakentuvan me ja muut -asetelman varaan, mutta 

käsittelen sitä tässä nimityksiä tarkastelevassa kategoriassa, sillä eksplisiittisen 

vastakkainasettelun pääkeinona käytetään nimitystä vastustajat.  

Sana vastustaja muodostaa yleisvastakohdan sanan puolustaja kanssa. 

Implisiittisellä tasolla voidaan lisäksi nähdä, että tviitissä esiintyy 

käänteisvastakohtapari vastustaja - vastustettu. Kirjoittajan käyttämä vastustajat-

nimitys implikoi sitä, että on olemassa kaksi ryhmää: sisäryhmä ja ulkoryhmä. 

Sisäryhmä muodostuu tviitissä nimeltä mainituista perussuomalaisista ja ulkoryhmä 

puolestaan niistä henkilöistä, jotka perussuomalaisia vastustavat. Näitä vastustajia 

kirjoittaja nimittää koomikoiksi, tosin epätyypillisellä ja päinvastaisella tavalla, sillä 

tavallisesti koomikkoa voisi pitää positiivissävytteisenä ilmauksena. Tviitissä 3 nimitys 

saa kuitenkin konstruktion tuella sekä ironisia että negatiivisia piirteitä ja vertautuu niin 

kutsuttuun tahattomaan komiikkaan.   

 

(4)   Jussi Halla-aho @Halla-aho 24. toukokuuta 

 

                  Siinä on lopun ajan tunnelmaa, kun vanha kommunisti syyttää Hesarissa   

                  isänmaallisia ihmisiä maansa myymisestä itänaapurille.  

 

Tviitissä 4 vastakkainasetteluun vihjataan sekä kielen eksplisiittisellä että 

implisiittisellä tasolla. Eksplisiittisesti tviitissä ilmenevä vastakkainasettelu perustuu 
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affektiivisiin nimityksiin vanha kommunisti ja isänmaalliset ihmiset. Nimitys vanha 

kommunisti saa kontekstissaan negatiivisen sävyn, sillä se kontrastoituu isänmaallisiin 

ihmisiin, joilla kirjoittaja puolestaan viittaa omaan sisäryhmäänsä. Voidaankin jälleen 

todeta, että tviitissä 4 on tviitin 3 tavoin nähtävillä selkeä me ja muut -asetelma, sillä 

nimitys vanha kommunisti viittaa ulkoryhmään. Tviitissä esiintyvän 

vastakkainasettelun hahmottaminen edellyttää lukijalta implisiittistä päättelyä, sillä se 

perustuu vahvasti perussuomalaisten isänmaalliseen ideologiaan. Predikaattiverbi 

syyttää kohdistaa syyttämisen kohteeseen merkityksen, jonka mukaan joku on toiminut 

väärin tai moitittavalla tavalla. Kuitenkin tviitissä esitetyn syytöksen kohdistuminen 

juuri isänmaallisiin ihmisiin voi sisäryhmän näkökulmasta kääntää sen tulkintaa. 

Nimitykset vanha kommunisti ja isänmaallinen ihminen eivät siis itsessään riitä 

tviitissä esiintyvän vastakkainasettelun hahmottamiseen, vaan vaativat taustakseen 

tietokehyksen, joka aktivoituu vastaanottajalla tviittiä lukiessa. Lukijan onkin 

ymmärrettävä Suomen historiaa ja sitä, mistä suomen isänmaalliset ihmiset ovat 

kommunisteja aikanaan syyttäneet. Tviitti vihjaa sekä Neuvostoliiton että 

suomettumisen aikoihin, mutta myös vuoden 2019 kohuun Euroopan parlamentissa. 

Tällöin perussuomalaisen puolueen itävaltalainen sisarpuolue, oikeistopopulistinen 

vapauspuolue FPÖ jäi kiinni videoskandaalista, joka paljasti kyseisen puolueen 

Venäjämielisyyden. Kohun seurauksena myös Suomen perussuomalaista puoluetta 

syytettiin poliittisessa keskustelussa Venäjä-yhteyksistä. Implisiittisesti voidaan 

muodostaa tulkinta, jonka mukaan nimitykset vanha kommunisti ja isänmaallinen 

ihminen muodostavat ajankohtaan sidotun komplementaarisen vastakohtaparin, sillä 

näiden nimitysten vastakohtaisuus on ollut ilmeistä Neuvostoliiton aikaan. Tällöin oli 

varsin yleistä ajatella, että kommunistit ovat ihmisiä, jotka ”ovat valmiita myymään 

maansa itänaapurille”.  

Tviitin 4 ajatus perustuu analogiaan eli yhdenmukaistamiseen, sillä kirjoittaja 

kääntää roolit toisin päin ilmaistessaan, että ’entinen kommunisti on nyt se, joka syyttää 

isänmaallisia ihmisiä maansa myymisestä itänaapurille’. Tästä seuraa käänteisasetelma, 

jota ei voi eksplisiittisesti havaita, vaikka siihen vihjaakin johtolause Siinä on lopun 

ajan tunnelmaa. Johtolause toimii virkkeessä kehyslauseena, sillä se ikään kuin 

kehystää sitä seuraavan sivulauseen. Johtolause ja sivulause muodostavat puolestaan 

yhdyslauseen, joka voidaan nähdä kaksitasoisena kokonaisuutena. Kaksitasoisuus 

ilmenee siten, että virkkeen kehyslauseessa osoitetaan sivulauseen tulkintaa ohjaava 

näkökulma. Tällaisesta ilmiöstä puhutaan systeemis-funktionaalisessa kieliopissa 
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projisoinnin käsitteen kautta. (Juvonen 2014: 6, 27.) Johtolauseen ilmaisema 

näkökulma on tviitissä selvästi ironinen, sillä kirjoittaja kuvailee tilannetta pahaa 

enteilevästi ”lopun ajoiksi”. Tulkinnallisesti tviitin voidaan ajatella ikään kuin torjuvan 

perussuomalaisia vastaan osoitettua kritiikkiä ja vastakkainasettelun keinoin alleviivata 

sitä, että perussuomalaiset eivät ole niitä, jotka myyvät maansa itänaapurille.  

 

(5)   Jussi Halla-aho @Halla_aho 22. kesäkuuta 

  

                  Replying to @edvpml @HuuhtanenPanu and 8 others 

 

                  Itsekin toivoisin kovasti, että öyhöt tarjoaisivat omia vaihtoehtoja johtopaikoille   

                  puoluekokouksessa. Sillä tavalla puolueen linjaa voidaan korjata. Jos jäsenistö on  

                  tyytymätön nykyjohdon kulttuurimarksilaiseen linjaan ja haluaa öyhötystä, se  

                  tietysti valitsee öyhöjohdon.  

 

Tviitissä 5 ilmenevä vastakkainasettelu muodostetaan nimitysten öyhö ja öyhötys 

kautta. Kyseiset nimitykset vihjaavat vastakkainasetteluun siksi, että ne  ovat 

voimakkaan affektiivisia ja sävyltään negatiivisia. Tviitti on kuitenkin omassa 

analyysissani siinä mielessä poikkeuksellinen, ettei siitä käy suoraan ilmi, mitä 

kirjoittaja kannattaa ja mitä puolestaan kritisoi. Vaikka tviitissä viitataan 

eksplisiittisesti puolueeseen, ei tätä kyseistä puoluetta nimetä. Tästä huolimatta tviitistä 

on mahdollista päätellä, ettei kirjoittaja itse kannata mainitsemaansa öyhötystä, sillä 

hän viittaa eksplisiittisesti jonkun puolueen jäsenistöön, ei itseensä. Tulkinnallisesti 

voidaan ajatella – tviitin kontekstista riippuen – että kirjoittaja viittaa tällä ”jollakin 

puolueella” omaan puolueeseensa. Näin voi päätellä siitä, että hän puhuu puolueesta 

definiittisesti ja spesifisti.  

Tviitin viimeinen virke (Jos jäsenistö on tyytymätön nykyjohdon 

kulttuurimarksilaiseen linjaan ja haluaa öyhötystä, se tietysti valitsee öyhöjohdon) 

koostuu kahdesta lauseesta, joiden välillä vallitsee konditionaalinen suhde. Toinen 

lauseista esittää siis ehdon, jonka vallitessa toinen asiantila toteutuu tai on mahdollinen. 

(VISK § 1134.) Tviitin kirjoittajan mukaan öyhöjohto saadaan, mikäli puolueen 

jäsenistö niin haluaa. Jäsenistö taas voi haluta niin kutsutun öyhöjohdon, jos se on 

tyytymätön nykyjohdon kulttuurimarksilaiseen linjaan. Edellä mainittu virke kätkee 

sisälleen eksistentiaalisen presupposition, joka käy ilmi, kun kyseinen virke kielletään 

(vrt. Jos jäsenistö ei ole tyytymätön nykyjohdon kulttuurimarksilaiseen linjaan). 

Eksistentiaalinen presuppositio on siis se, että nykyjohdon linja on 
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kulttuurimarksilainen. Mikäli puheena olevan puolueen tulkitaan aiemman ajatuksen 

mukaisesti viittaavan perussuomalaisiin, on tämä kulttuurimarksilaisuus tulkittava 

ironiseksi, sillä se edustaa pikemminkin sitä aatetta, jonka puolueen kannattajat 

olettavat joidenkin vastustajiensa omaavan.  

Tviitin pohjalta on mahdollista muodostaa päätelmä, jonka mukaan jotkut ovat 

kritisoineet perussuomalaisen puolueen johdon linjaa kulttuurimarksilaiseksi. 

Asettamalla niin kutsutun öyhötyksen vaihtoehdoksi kirjoittaja ilmaisee, että pitää 

kritisoijia ja heidän tulkintaansa öyhötyksenä.  

 

(6)   Jussi Halla-aho @Halla_aho 14. elokuuta 

 

                  Poliisi on yksi arvostetuimmista instituutioistamme. Luottamus ei tule itsestään,   

                  vaan se on ansaittava joka päivä. Poliisin olisi syytä olla erittäin huolissaan siitä,   

                  mitä viher-hätöset ja trolli-taposet tekevät instituution uskottavuudelle. 

 

Tviitissä 6 asetetaan Suomen poliisi-instituutio vastakkain samaisen instituution sisällä 

toimivien rikoskomisario Pekka Hätösen ja ylikomisario Jari Taposen kanssa. 

Eksplisiittisesti vastakkainasettelu perustuu merkittäviltä osin affektiivisiin 

pilkkanimityksiin viher-hätöset ja trolli-taposet, jotka tuovat tviittiin negatiivisen sekä 

arvostelevan sävyn ja sitä kautta viestivät, ettei kyseisiä henkilöitä voi kirjoittajan 

mukaan ottaa poliisi-instituution sisällä tosissaan. Molemmissa nimityksissä toteutuu  

etunimen appellatiivistumiseksi kutsuttu ilmiö, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa 

erisnimestä johdetaan yleisnimi. Tällöin erisnimestä johdetulla yleisnimellä eli 

appellatiivilla luonnehditaan yhteisesti kaikkia sellaisia yksilöitä, joilla arvioidaan 

olevan jotakin yhteistä erisnimeä kantavan yksilön tai tämän toiminnan kanssa (VISK 

§ 597). Nimitykset viher-hätöset ja trolli-taposet10 ovat voimakkaan kategorisoivia ja 

vahvistavat tviitissä kirjoittajan mielipiteen välittymistä. Lisäksi ne ilmaisevat 

kirjoittajan asennetta ja stereotypisoivat appellatiiveilla nimettyjen henkilöiden 

ominaisuuksia.  

Poliisi-instituutiota luonnehditaan tviitissä arvostetuksi ja luotettavaksi. Ylistäviä 

adjektiiveja seuraa kuitenkin direktiivi eli ohjaileva lausuma, joka kohdistuu 

tietynlaisena kehotuksena tai suosituksena poliisi-instituutioon. Konstruktiossa on 

 
10 Ilmaus trolli juontaa juurensa englanninkielisestä sanasta troll. Sanan etymologia on jossain määrin 
hämärän peitossa, mutta sosiaalisessa mediassa se on vakiintunut tarkoittamaan henkilöä, joka 

tahallisesti häiritsee nettikeskustelua. (Joki 2013.) 
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selkeän pragmaattista sävyä: Poliisin olisi syytä olla huolissaan siitä, mitä viher-

hätöset ja trolli-taposet tekevät instituution uskottavuudelle (VISK § 1645). 

Tulkinnallisesti tviitin analyysissa on keskeistä on se, että kirjoittaja vihjaa siinä 

mainittujen toimijoiden vahingoittavan omaa instituutiotaan ja kannustaa epäsuorasti 

työnantajaa eli poliisi-instituutiota toimimaan heitä vastaan. Samalla hän antaa 

ymmärtää, että tviitissä mainitut henkilöt rikkovat poliisi-instituution arvoja sellaisella 

tavalla, johon pitää puuttua. Kirjoittaja ottaakin tviitissä kantaa siihen, minkälaiset 

mielipiteenilmaukset ovat hänen mielestään hyväksyttäviä henkilöille, jotka edustavat 

poliisi-instituutiota (vrt. sananvapauskeskustelu).  

 

 

4.3 Me ja muut -asetelma 

 

Jo aiemmasta analyysistani on voinut havaita, että sisä- ja ulkoryhmät ovat enemmän 

tai vähemmän edustettuina myös monissa sellaisissa tviiteissä, jotka olen 

kategorisoinut tässä tutkimuksessa toisella tavalla. Pyrin kuitenkin esittelemään tässä 

alaluvussa ne tviitit, joissa me ja muut -asetelmaa käytetään tviitin pääasiallisena 

vastakkainasettelun keinona.   

 

(7)   Jussi Halla-aho @Halla_aho 15. huhtikuuta 

 

                  Vai on ”jytkyt jytkytelty”. Kiitos ja halaus perussuomalaisille! 

 

Tviitti 7 asettuu kontekstinsa puolesta eduskuntavaalien 2019 jälkeiseen aikaan. 

Käsittelen kyseistä tviittiä me ja muut -asetelman sisällä, sillä tulkinnallisesti tviitin 

funktiona on näpäyttää tai haastaa perussuomalaisten vastustajia ja kiittää 

perussuomalaisia menneestä vaalikampanjasta. Huomionarvoista tviitissä 7 on se, ettei 

siihen sisälly lainkaan eksplisiittistä vastakkainasettelua. Niinpä vastakkainasettelu 

perussuomalaisten ja muiden puolueiden (sekä/tai perussuomalaisten vastustajien) 

välillä perustuu ainoastaan lukijan implisiittiseen ja tulkinnalliseen päättelyyn. 

Virke Vai on ”jytkyt jytkytelty” toimii retorisena kysymyksenä, johon kirjoittaja 

sitoutuu ja joka itsessään jo sisältää siihen tarkoitetun vastauksen (VISK § 1705). Tämä 

vastaus ilmenee kyseenalaistamisen keinona toimivasta vai on -konstruktiosta. 

Konjunktio vai on merkitykseltään eksklusiivinen eli poissulkeva ja se esiintyy 



 

 40 

pääasiassa sellaisissa kysyvissä konteksteissa, joissa lähtökohtana on epäileminen tai 

haastaminen. Samankaltaisessa käytössä voi esiintyä myös partikkeli muka. (VISK § 

1098, 1720.) Lainausmerkit tuovat  tviittiin moniäänisyyttä, sillä ne kaiuttavat 

vastapuolen sanoja. Lisäksi ne tuovat ilmaukseen tässä kontekstissa kyseenalaistavan 

ja ironisen sävyn. (VISK § 1460.) Implisiittisesti voidaan muodostaa tulkinta, jonka 

mukaan tviitin kaksi virkettä asettuvat ikään kuin vastakkain keskenään, sillä 

ensimmäinen on suunnattu perussuomalaisten vastustajille ja jälkimmäinen 

perussuomalaisille itselleen. Tämä tukee tviitissä esiintyvää me ja muut -asetelmaa. 

Lisäksi vastakohta syntyy siitä, ettei vaalituloksen mukaan ”jytkyjä ole jytkytelty”, 

vaan tulos on nimenomaan tulkittavissa ”jytkyksi”.  

 

(8)   Jussi Halla-aho @Halla_aho 29. huhtikuuta 

 

                  Ei käy kyllä Rinnettä kateeksi. Vihreät ei taivu kompromisseihin ilmastoasioissa  

                  eikä kokoomus talousasioissa.  

 

                  PS ei koe tarvetta julistella julkisuuden kautta. Vastaamme Rinteen kysymyksiin ja    

                  toivomme, että Rinne osaa mennä asiat (eikä ”arvopohja”) edellä. 

 

Tviitti 8 muodostuu kahdesta keskenään kontrastoituvasta kappaleesta, joista 

ensimmäisessä kuvataan vihreiden ja kokoomuksen toimintaa ja jälkimmäisessä 

perussuomalaisten toimintaa. Tviitin ensimmäinen virke, verbi-idiomin käydä kateeksi 

sisältävä konstruktio Ei kyllä käy Rinnettä kateeksi, vihjaa tulkintaan, jonka mukaan 

sosiaalidemokraattien Antti Rinteen asemaa on mahdollista pitää tukalana. Lisäksi 

konstruktio tuo esille sen mahdollisuuden, jonka mukaan jossakin toisessa tilanteessa 

olisi mahdollista kadehtia hallitusta muodostavaa henkilöä.  Eksplisiittisesti tviitissä 

vihjataan vastakkainasetteluun suoran negaation ja käänteisen asetelman kautta. Tästä 

huolimatta merkittävä osa tviitin sanomasta jää lukijan implisiittisen päättelyn varaan.  

Virke PS ei koe tarvetta julistella julkisuuden kautta sisältää tyypillisesti 

vastakkainasettelun merkkinä toimivan suoran negaation. Kun jokin asiantila 

kielletään, hahmotetaan samalla taustalle myös myönteinen vaihtoehto. Kielto toimii 

tviitissä ikään kuin vastauksena edellä mainittuun ja korostaa sitä, että jotkut kokevat 

tarvetta julistella julkisuuden kautta (vrt. Lahti 2019: 194). Ilmaus asiat edellä liitetään 

tviitin sanamuodossa sellaiseen toimintatapaan, jonka perussuomalaiset näkevät 

kannattavaksi. Ilmauksen asiat vastakohtana voidaan pitää lainausmerkkeihin asetettua 

”arvopohjaa”, joka viittaa todennäköisesti hallituksenmuodostuksen taustalla käytyyn 
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keskusteluun, jossa osa puolueista – Rinne mukaan lukien – korosti yhteistä arvopohjaa 

hallitusyhteistyön edellytyksenä. Lainausmerkkien avulla kirjoittaja ottaa etäisyyttä 

mainitsemaansa asiaan ja tuo esille, ettei itse sitoudu samanlaiseen arvopohjaan. 

Kyseessä on kontekstuaalinen vastakohta, sillä ”arvopohja” voidaan päätellä asioiden 

vastakohtapariksi asiayhteytensä perusteella. Vastakohta-asetelman keinoin kirjoittaja 

tulee ilmaisseeksi, että perussuomalaiset menevät asiat edellä ja kilpailijat puolestaan 

lainausmerkein varustettu kyseenalainen arvopohja edellä.  

Tulkinnallisesti on mahdollista ajatella, että tviitissä ilmenevällä 

vastakkainasettelulla kaiutetaan vanhaa järki vastaan tunteet -asetelmaa. Lainatun 

sanan lisäksi lainausmerkit ilmaisevat myös kirjoittajan vähättelevää asennetta ja 

irtisanoutumista väitetystä. Kieltosana eikä ilmaisee toiminnan olevan kirjoittajan 

näkökulmasta epätoivottua.  

 

(9)   Jussi Halla-aho @Halla_aho 2. toukokuuta 

  

                  Ei istumapaikka puoluetta pahenna, mutta on tämä aika pikkusieluista protestointia  

                  ja kiusantekoa muilta puolueilta. Taustalla lienee kiukku vaalituloksesta.  

 

                  https://yle.fi/uutiset/3-10763828 

 

Tviitissä 9 sisä- ja ulkoryhmät nousevat eksplisiittisesti esille ilmauksen muilta 

puolueilta kautta. Tviitti liittyy eduskunnan uuden istumajärjestyksen muodostamiseen 

ja implisiittisesti voidaan tulkita, että sisäryhmän muodostavat tässä kontekstissa 

perussuomalaisen puolueen jäsenet. Lisäksi eksplisiittistä vastakkainasettelua tviitissä 

ilmentää adversatiivisessa suhteessa toimiva kontrastiivinen konjunktio mutta, joka 

korostaa entiteettien – tässä tapauksessa perussuomalaisten ja muiden puolueiden 

jäsenten – eroavaisuuksia (VISK § 1102). Mutta-konjunktion aikaansaaman kontrastin 

tulkitsemiseksi tarvitaan lisäksi taustatietoa eduskunnan istumajärjestyksen 

muodostamisesta ja siihen liittyvästä keskustelusta. Konstruktio Ei istumapaikka 

puoluetta pahenna (vrt. Ei nimi miestä pahenna) sekä luo tilanteen, jonka mukaan 

istumapaikka voisi pahentaa puoluetta että samalla torjuu tämän kyseisen tilanteen. Se 

ikään kuin hiljentää sen vaihtoehdon, että istumajärjestys vahingoittaisi 

perussuomalaisten mainetta. Muiden puolueiden toimintaa kuvataan tviitissä 

negatiivissävytteisesti pikkusieluiseksi protestoinniksi ja kiusanteoksi, joka vahvistaa 

me ja muut -asetelmaa viestimällä tietynlaisesta uhri vastaan kiusaaja -tilanteesta.    
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Tviitin viimeisellä virkkeellä (Taustalla lienee kiukku vaalituloksesta) kirjoittaja 

lausuu suhtautumisen teorian valossa oman käsityksensä asiasta esittämällä arvottavan 

ja vastapuolen toiminnan motivaatiota tulkitsevan kannanoton. Tämä kannanotto 

supistaa moniäänisyyttä ja esittää ikään kuin ainoan pätevän tulkinnan tilanteesta. 

Kuitenkin kyseisessä virkkeessä esiintyvä olla-verbin potentiaalimuoto lienee ilmaisee, 

että puhuja sitoutuu tulkintaansa varauksella tai yhtenä mahdollisena vaihtoehtona (vs. 

Taustalla on kiukku vaalituloksesta). 

            

(10)   Jussi Halla-aho @Halla_aho 6. toukokuuta 

 

                    Replying to @MattiMaunu and @MiikaKautto 

 

                    Ilmeisesti “vastuunkanto” ja “kompromissikyky” tarkoittaa, että PS:n  

                    pitäisi tulla muiden puolueiden linjoille mamu-, EU- ja ilmastoasioissa? Minkä    

                    jälkeen mattimaunut sanoisivat, että ”takki on kääntynyt hallituskiimassa”. :-) 

 

Tviitissä 10 vastakkainasetteluun vihjataan jälleen perussuomalaisten ja muiden 

puolueiden välillä. Eksplisiittisesti vastakkainasettelu rakentuu pääasiassa käsitteiden 

PS ja muut puolueet kautta, sillä nämä käsitteet tuovat tviittiin me ja muut -retoriikkaa. 

Tviitin 9 tavoin myös tässä tapauksessa sisäryhmä muodostuu perussuomalaisista ja 

ulkoryhmä muista puolueista. Sosiaalinen vertailu on tviitissä vahvasti esillä, ja siitä 

muodostuu akselilla ’me’–’he’ toimiva sosiaalisen kategorisaation perusjako (Pälli 

2003: 41). Kirjoittaja pyrkiikin erottelemaan sisä- ja ulkoryhmän kytkemällä niihin 

erilaisia arvoja ja käyttäytymistä (muiden puolueiden linjoille mamu-, EU- ja 

ilmastoasioissa). Myös suosimisen käsite on tviitissä konkreettisesti esillä, sillä 

sisäryhmää luonnehditaan hyvin koherentiksi, kun taas ulkoryhmään liitetään piirteitä 

jäsenten samankaltaisuudesta. Juuri tämä vahvistaa tviitissä ilmenevää 

vastakkainasettelua, sillä kirjoittajan näkökulmasta negatiiviset tai väärät arvot liitetään 

koko ulkoryhmää koskeviksi.   

Ilmaisut ”vastuunkanto” ja ”kompromissikyky” tuovat tviittiin moniäänisyyttä. 

Lainausmerkkien avulla kirjoittaja ottaa jälleen etäisyyttä näihin erilleen nostamiinsa 

sanoihin ja ilmaisee näin irtisanoutuvansa niistä. Tulkinnallisesti voidaan olettaa, että 

lainatut ilmaukset referoivat Twitter-käyttäjien @MattiMaunu ja @MiikaKautto sanaa, 

sillä kyseinen tviitti on osoitettu vastaukseksi heille. Evidentiaalisuutta ilmaiseva 

modaalinen adverbi ilmeisesti ilmaisee, että kirjoittaja pohjaa väitteensä johonkin 

käsillä olevaan todistusaineistoon, tässä todennäköisesti Twitter-käyttäjien 
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@MattiMaunu ja @MiikaKautto tviittauksiin. Se siis ilmaisee kirjoittajan tulkintaa 

aiemmin sanotusta sekä tuo lisäksi lainausmerkkien käyttöön ironisen sävyn. 

(Romppanen 2015; VISK § 667.) 

Tviitin 10 toisessa virkkeessä toteutuu jälleen etunimen appellatiivistumiseksi 

kutsuttu ilmiö, kun Twitter-käyttäjä @MattiMaunun nimimerkistä johdetaan yleisnimi 

mattimaunut (ks. tviitti 6). Tämä toinen virke muodostaa referointimuotiksi kutsutun 

kommunikaatiomuotin, ja referoinnin kohteena toimii juuri mattimaunuksi nimetty 

ryhmä. Referaatti ”takki on kääntynyt hallituskiimassa” vaikuttaa ensisilmäyksellä 

suoralta lainaukselta, mutta konditionaalinen ilmaus sanoisivat viittaa tässä 

kontekstissa spekulaatioon kuvattua toimintavaihtoehtoa seuraavista reaktioista. (VISK 

§ 1592.)  

Implisiittisesti tulkittuna tviitistä esiin nouseva me ja muut -retoriikka antaa 

hallitusyhteistyön edellyttämälle vastuunkannolle ja kompromissikyvylle rajatun 

tulkinnan, jossa samalla hahmottuu vain kaksi vastakkaista puoluerintamaa ”mamu-, 

EU- ja ilmastoasia” -linjauksissa. Tulkinnallisesti voidaan ajatella, että näin rajatun 

tulkinnan tarkoituksena on luoda asetelma, jonka mukaan perussuomalaisten toiminta 

saisi aikaan kritiikkiä myös sellaisessa tapauksessa, jossa perussuomalaiset osoittaisivat 

hallitusyhteistyön vaatimaa vastuunkantoa ja kompromissikykyä (minkä jälkeen 

mattimaunut sanoisivat, että ”takki on kääntynyt hallituskiimassa”). 

  

(11)   Jussi Halla-aho @Halla_aho 7. toukokuuta 

 

                    Seitsemän kävi sankarillisesti yhden kimppuun ja voitti. Kuten tämäkin irvokas    

                    operaatio näytti, Suomessa on oikeasti kaksi puoluetta.  

 

                    https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006096971.html 

 

Tviitin 9 tavoin myös tviitissä 11 käsitellään eduskunnan uuden istumajärjestyksen 

muodostamista. Kyseinen tviitti liittyy Helsingin Sanomissa 7.5.2019 ilmestyneeseen 

Teija Sutisen kirjoittamaan kommenttiin, jossa Sutinen toteaa uuden eduskunnan 

aloittaneen istumajärjestyksestä syntyneen riidan vuoksi huonoimmalla mahdollisella 

tavalla (HS 7.5.2019).  

Tviitissä ilmenevä me ja muut -asetelmaan perustuva vastakkainasettelu tuodaan 

eksplisiittisesti esille viimeisessä lauseessa Suomessa on oikeasti kaksi puoluetta. 

Implisiittisen tulkinnan perusteella voidaan olettaa, että näillä kahdella puolueella 
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viitataan jälleen sisäryhmän muodostaviin perussuomalaisiin ja ulkoryhmän 

muodostaviin muihin eduskuntapuolueisiin. Tähän tulkintaan vihjaa kontekstin lisäksi 

myös tviitin ensimmäinen virke (Seitsemän kävi sankarillisesti yhden kimppuun ja 

voitti). Joukolla yhden kimppuun käymistä pidetään yleensä moraalisesti 

epäoikeudenmukaisena, ja implisiittisesti on mahdollista tulkita, että välillisesti 

sankari-substantiivista johdettu, tavallisesti positiivista sankaruutta indikoiva adverbi 

sankarillisesti saa tviitissä käänteisen, ironisen sävyn. Ironiaan viittaa adverbia 

seuraava verbistä ja partikkelista muodostuva konstruktio käydä kimppuun (vrt. käydä 

päälle), joka on tässä niin kutsuttu tappelumetafora ja indikoi jonkinlaista hyökkäävää 

toimintaa. Voidaankin ajatella, että kun seitsemän käy yhden kimppuun, ei sitä voida 

pitää sankarillisena. Sen vuoksi ironian merkkinä toimii transitiivilauseessa esiintyvä 

ristiriita.  

Tviitin viimeisessä lauseessa esiintyvä ilmaus oikeasti toimii vahvistavana 

määritteenä ja ikään kuin paljastaa asioiden todellisen luonteen (VISK § 666). 

Istumapaikkaa koskevaa äänestystä luonnehditaan irvokkaaksi operaatioksi. 

Affektiivinen adjektiivi irvokas ilmaisee kirjoittajan asennetta puheenaihetta kohtaan 

ja vahvistaa siinä ilmenevää vastakohta-asetelmaa arvottamalla vastapuolen toimintaa. 

Onkin huomionarvoista, että kummassakin eduskunnan istumapaikkoja koskevassa 

tviitissä esiintyy Halla-aholle harvinaisen suoraa vastapuolen toiminnan negatiivista 

arvottamista.  

 

(12)   Jussi Halla-aho @Halla_aho 8. toukokuuta 

 

                    Kok ja kepu tekevät strategisen virheen torjuessaan yhteistyön PS:n kanssa. Näin   

                    ne luovuttavat vallan vasemmistolle, joka on vähemmistössä. Lisäksi vasemmisto  

                    itsessään radikalisoituu koko ajan, sekä sdp:n vasemmalla puolella että sen sisällä.  

 

                    PS ei mene odottamalla pois.  

 

Tviitti 12 liittyy hallitusneuvotteluihin, tarkemmin vielä siihen vaiheeseen, kun 

puolueet pyrkivät tekemään yhteistyötä keskenään. Tviitissä vihjataan 

vastakkainasetteluun niin perussuomalaisten sekä kokoomuksen ja keskustan välillä 

kuin oikeiston ja vasemmistonkin välillä. Ensimmäisessä virkkeessä (Kok ja kepu 

tekevät strategisen virheen torjuessaan yhteistyön PS:n kanssa) vallitsee 

kausaaliyhteys, sillä yhteistyön torjumista luonnehditaan virheeksi. Puiteadverbiaalina 

toimiva temporaalirakenne torjuessaan yhteistyön PS:n kanssa ilmaisee, minkä toisen 
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tapahtuman ajankohtaan hallitsevan virkkeen tarkoittama tilanne sijoittuu. (VISK § 

543, 1128).  

Vaikka kokoomus ja keskusta toimivatkin tviitissä semanttiselta rooliltaan 

agenttina, ei tviitistä kuitenkaan käy ilmi, ymmärtävätkö kyseiset puolueet itse 

tekevänsä virheen. Virheen tekeminen voikin olla joko aloitteellista ja tietoista tai 

vaihtoehtoisesti tahatonta. Tviitin kirjoittaja asettuu episteemisen auktoriteetin 

positioon, joka tietää toiminnan seuraukset toimijoita itseään paremmin. Toiminnan 

kohteena – patienttina – on tviitissä yhteistyö, jolla ei ole tilanteessa valinnanvaraa 

siihen kohdistuvaan toimintaan nähden. (Lahti 2019: 63.) Vastakkainasettelusta 

oikeiston ja vasemmiston välillä vihjaa eksplisiittisesti verbi luovuttavat, joka ilmaisee 

tapahtuvaa tai tarkoitettua siirtoa hallintasuhteessa (VISK § 478). Vasemmisto on 

tällöin semanttiselta rooliltaan sekä hyötyjä että vastaanottaja: se saa jotakin, minkä 

lisäksi se hyötyy siihen kohdistuvasta toiminnasta (Lahti 2019: 63). Lisäksi kirjoittajan 

suhtautumista puheenaiheena olevaan asiaan ilmaisee juuri se, että yhteistyön 

torjumista luonnehditaan strategiseksi virheeksi. (Kok ja kepu tekevät strategisen 

virheen torjuessaan yhteistyön PS:n kanssa).  

Tviitistä on löydettävissä niin kutsuttu kaltevan tason argumentti (eng. slippery 

slope). Kaltevan tason argumentointi on uhkakuvilla argumentointia, joka pyrkii 

luomaan vaikutelman siitä, että ensimmäisen askeleen ottaminen laukaisee 

epätoivottujen seurausten ketjun (Lahti 2019: 107). Kaltevan tason argumentti sisältää 

taustaoletuksen, jonka mukaan on olemassa jokin tilanteessa ketjureaktion aiheuttava 

asia tai mekanismi. (Ylikoski 1998: 169). Tviitissä 12 tällainen mekanismi olisi 

kokoomuksen ja keskustan 

kieltäytyminen yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa, joka johtaisi kaltevalla tasolla 

argumentoituna vasemmiston valtaannousuun.   

Tviitin loppukaneetti, kielteinen intransitiivilause PS ei mene odottamalla pois, 

sisältää päämäärään pääsemisen keinona toimivan -mAllA-rakenteen. (VISK § 517). 

Implisiittisesti tulkittuna virke sisältää ajatuksen, jonka mukaan ’jotkut odottaisivat 

PS:n menevän odottamalla pois’. Kirjoittaja siis laatii tviitissään kuvitteellisen tilanteen 

joidenkin muiden odotuksista (”PS menee pois, kun vaan jaksetaan odottaa”) ja ainakin 

oman poliittisesta tilanteesta tekemänsä tulkinnan mukaan kumoaa sen.  

Tviitissä ilmenevää me ja muut -asetelmaa korostaa kielen eksplisiittisellä tasolla 

se, että kokoomuksesta ja keskustasta sekä perussuomalaisista puhutaan tviitissä 

nimeltä tarkastellen hypoteettista vaihtoehtoa kyseisten puolueiden yhteistyöstä. 
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Vasemmisto sitä vastoin mainitaan yhtenä ryhmänä. Lisäksi myöhemmin mainitaan 

SDP ja vasemmiston jakautumista kuvataan suhteessa siihen. Tämä luo 

vastakkainasettelua oikeiston ja vasemmiston välille, sillä se eksplisiittisesti korostaa 

sisä- ja ulkoryhmän olemassaoloa kirjoittajan näkökulmasta. Vastakkainasettelusta 

oikeiston ja vasemmiston välillä vihjaa myös se osa kaltevan tason argumenttia, että 

vasemmiston mainitaan radikalisoituvan koko ajan. Implisiittisesti tulkittuna voidaan 

ajatella, että tämä mainittu ”radikalisoituminen” on sisäryhmästä käsin tarkasteltuna 

epätoivottua toimintaa, jonka (hypoteettisen) sisäryhmän tulisi pyrkiä estämään.  

Tviitin analyysissa on huomionarvoista, että sen kirjoittaja ikään kuin konstruoi 

vasemmiston laajemmaksi kuin mitä se todellisuudessa puoluepoliittisesti tarkasteltuna 

on. Niinpä oikeiston ja vasemmiston välinen vastakkainasettelu tarkoittaakin tässä 

tviitissä oikeammin perussuomalaisten, kokoomuksen ja keskustan asettamista 

vastakkain muiden – tässä vasemmistoksi osoitettujen – puolueiden kanssa. 

Todellisuudessa nämä muut puolueet eivät kuitenkaan yhdessä muodosta vasemmistoa, 

vaan kirjoittaja ilmaisee tämänkaltaisella roolituksella kategorisaatiota. Hän siis 

jaottelee ulkoryhmän (muut kuin perussuomalaiset, kokoomuslaiset ja keskustalaiset) 

vasemmistoksi, ja liittää siihen tällä tavoin piirteitä jäsenten samankaltaisuudesta.  

 

(13)   Jussi Halla-aho @Halla_aho 15. toukokuuta  

 

                    Eurovaalien ennakkoäänestys alkaa tänään. Matala äänestysprosentti on     

                    eurofederalistin paras ystävä. 

 

                    Jos haluat vähemmän liittovaltiota ja vähemmän maahanmuuttoa, käy   

                    äänestämässä perussuomalaisia! 

 

                    https://www.youtube.com/watch?v=7jG8lG_PvRc 

 

Tviitti 13 liittyy eurovaaleihin ja niiden ennakkoäänestykseen, ja sen oheen on linkitetty 

perussuomalaisten eurovaalimainos YouTubesta. Tviitissä esiintyvä me ja muut -

retoriikka ilmenee muun muassa sen toisessa virkkeessä alistuskonjunktiolla jos 

alkavassa ehtolauseessa (Jos haluat vähemmän liittovaltiota ja vähemmän 

maahanmuuttoa). Virkkeessä esiintyvien lauseiden välillä vallitsee jälleen 

konditionaalinen suhde, sillä ehtolauseen mainitsemien päämäärien (vähemmän 

liittovaltiota ja vähemmän maahanmuuttoa) haluaminen toimii ehtona äänestämässä 

käymiselle (VISK § 1134). Ensimmäisessä virkkeessä esiintyvä ilmaus matala 
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äänestysprosentti asettuu tulkinnallisesti katsottuna vastakkain toisen virkkeen 

ehtolauseen kanssa, sillä matalaa äänestysprosenttia kuvataan ”eurofederalistin 

parhaaksi ystäväksi”. Tämän tulkinnan tukena toimii lukijan implisiittinen tieto siitä, 

että perussuomalaisten suhtautumista Euroopan unioniin pidetään yleisesti kriittisenä.   

Implisiittisesti voidaan tulkita, että tviitissä 13 sisäryhmä muodostuu 

perussuomalaisista kannattajineen ja ulkoryhmä muista puolueista kannattajineen. 

Sisäryhmän kannattamat arvot tuodaan esille eksplisiittisesti: vähemmän liittovaltiota 

ja vähemmän maahanmuuttoa. Lisäksi eksplisiittistä vastakkainasettelua ilmaisee 

tviitissä esiintyvä komparaatio, joka ilmenee superlatiivijohdoksesta paras ja 

komparatiivijohdoksesta vähemmän. Virke Matala äänestysprosentti on 

eurofederalistin paras ystävä on sävyltään pragmaattinen konstruktiorakenne (vrt. 

Koira on ihmisen paras ystävä).   

Monien aineistossani esiintyvien tviittien tavoin myös tviitti 13 sisältää ironiaa. 

Ironian ymmärtäminen edellyttää kuitenkin tulkintaa ja taustatietoa, sillä se ilmentää 

tviitissä esiintyvää sisäryhmää. Onkin tiedettävä, että perussuomalaiset eivät ole 

eurofederalisteja. Lisäksi on hahmotettava, miten eurofederalisti ja liittovaltion 

maahanmuutto kytkeytyvät yhteen. Tviitissä ilmenevän äänestämisen ja matalan 

äänestysprosentin välisen vastakohtaisuuden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään 

myös tviitissä esiintyvää ironiaa.  

 

(14)   Jussi Halla-aho @Halla-aho 20. toukokuuta 

 

                    Suomessa on yksi puolue, joka on suhtautunut johdonmukaisen kielteisesti      

                    viisumivapauteen Venäjän kanssa, venäläisten maakauppoihin Suomessa sekä      

                    Venäjän kansalaisten toimimiseen puolustusvoimien viroissa. Tätä puoluetta  

                    epäillään ”Venäjä-mielisyydestä”, kuinkas muutenkaan.  

 

Tviitistä 14 on hahmotettavissa ensimmäisen ja toisen virkkeen välillä ilmenevä 

käänteisasetelma. Ensimmäinen virke on modaaliselta lausetyypiltään väitelause ja 

syntaktiselta lausetyypiltään eksistentiaalilause. Sen e-subjektina toimii ilmaus yksi 

puolue, joka erottelee kielellisesti ja tuo kaikkien muiden joukosta esille yhden 

sisäryhmän. Tämä sisäryhmä poikkeaa ulkoryhmästä sekä toimintansa että arvojensa 

puolesta, ja sen suhtautumista kuvaillaan johdonmukaisen kielteiseksi. Implisiittisesti 

voidaan muodostaa tulkinta, jonka mukaan tästä sisäryhmästä käsin tarkasteltuna 

ulkoryhmän suhtautuminen olisi päinvastoin epäjohdonmukaista. On kuitenkin 
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huomionarvoista, ettei tviitin kirjoittaja itse eksplisiittisesti asetu osaksi sisäryhmää, 

vaan lukijan on pääteltävä kirjoittajan osallisuus implisiittiseen, yhteiskunnalliseen ja 

poliittiseen tietoonsa nojaten.  

Tviitin toisen virkkeen ensimmäinen lause sisältää passiivimuotoisen 

finiittiverbin epäillään. Tämä yksipersoonainen passiivilause edustaa jälleen 

tosiasiapuhetta ja jättää subjektin – epäilijän tai epäilijöiden – identiteetin paljastamatta 

(VISK § 1315). Demonstratiivipronomini tätä ilmaisee, että kyse on jostakin tunnetusta 

oliosta tai asiasta, tässä esimerkissä ensimmäisen virkkeen e-subjektista eli tviitissä 

puheena olevasta puolueesta (VISK § 569).  

Tviitissä 14 roolit kääntyvät ikään kuin päinvastaisiksi. Mainitaan sisäryhmä, 

joka kirjoittajan mukaan on suhtautunut johdonmukaisen kielteisesti viisumivapauteen 

Venäjän kanssa, venäläisten maakauppoihin Suomessa sekä Venäjän kansalaisten 

toimimiseen puolustusvoimien viroissa. Aiemmassa virkkeessä esitetty rooli kääntyy 

kuitenkin toisin päin, kun kirjoittaja toteaa, että juuri Tätä puoluetta epäillään ”Venäjä-

mielisyydestä”. Venäjä-mielisyyden asettaminen lainausmerkkeihin sekä lainaa että 

kyseenalaistaa epäilijöiden käyttämää sanamuotoa. Implisiittisesti voidaan tulkita 

lainausmerkkien ilmaisevan, että ”juuri edellä mainittua ei voida pitää Venäjä-

mielisyytenä”. Tviitin kahden virkkeen välisen ristiriidan johdosta onkin mahdollista 

tulkita, että tviitissä hahmotetaan näkemys, jonka mukaan perussuomalaisia ei voida 

pitää Venäjä-mielisinä. Jälkimmäisen virkkeen kuittaileva kommentti kuinkas 

muutenkaan saa aikaan tulkinnan, jonka mukaan kirjoittaja ajattelee tämäntyyppisen 

toiminnan olevan tyypillistä vastapuolelle. Se siis palvelee sitä, kuinka asiat halutaan 

tässä yhteydessä nähdä.  

 

(15)   Jussi Halla-aho @Halla_aho 30. kesäkuuta 

 

                    Replying to @Ellen_Ojala and @ir_rkp 

 

                    Tietysti etniset suomalaiset vaihtuvat muihin ihmisiin. Ei kai siinä ole  

                    epäselvyyttä, että on olemassa etnisyys nimeltä suomalaiset? Vai eikö etnisiä   

                    ryhmiä, esim. saamelaisia tai somaleja, ole ylipäänsä olemassa? 

   

Tviitti 15 on suunnattu vastauksena Twitterin käyttäjille @Ellen_Ojala ja @ir_rkp. 

Intransiivilauseessa Tietysti etniset suomalaiset vaihtuvat muihin ihmisiin erotetaan 

eksplisiittisesti toisistaan kaksi ihmisryhmää: etniset suomalaiset ja muut ihmiset. 

Lauseenalkuinen modaalipartikkeli tietysti ilmaisee kirjoittajan varmuutta 
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puheenalaisen tilanteen todennäköisyydestä ja toimii luonnollistamisen keinona (VISK 

§ 667; Fairclough 1989: 92).  

Tviitin ensimmäisessä virkkeessä kirjoittaja esittää siinä esitetyn ajatuksen 

väitteenä eli ikään kuin totena: ’etniset suomalaiset vaihtuvat muihin ihmisiin’. Tätä 

voidaan kutsua episteemiseksi totuusarvoksi, johon kirjoittaja sitoutuu, sillä hän pitää 

sitä tosiasiana. Kyseinen virke sisältää myös presupposition, jonka mukaan on 

olemassa ryhmä nimeltään etniset suomalaiset. Pressupositio saadaan selville 

kieltämällä virke (”Tietenkään etniset suomalaiset eivät vaihdu muihin ihmisiin”), sillä 

se säilyy samana kiellosta huolimatta. (Tieteen termipankki 22.12.2020: 

Kielitiede:presuppositio.) 

Tviitin toinen ja kolmas virke ovat molemmat modaalisilta lausetyypeiltään 

interrogatiivilauseita ja niiden voidaan tulkita olevan suunnattu käyttäjille 

@Ellen_Ojala ja @ir_rkp. Samalla virkkeet toimivat myös retorisina kysymyksinä ja 

muodostavat lähemmin tarkasteltuina ensimmäisen virkkeen kanssa 

näennäisargumentin, sillä etnisten suomalaisten vaihtuminen muihin ihmisiin ei 

suoraan liity etnisyyksien olemassaoloon. Linkki perustelun ja väitteen välillä on siis 

vain näennäinen, eikä siten väitteelle relevantti. Vaikutelma perustelun ja väitteen 

välisestä yhteydestä syntyy eksistentiaalisesta presuppositiosta – siitä, että sekä 

väitteessä että perustelussa on käytetty ilmauksia etnisyys ja suomalaiset. Kuitenkin 

nämä sanat esiintyvät väitteessä ja perusteluissa eri yhteyksissä. (Kakkuri-Knuuttila ja 

Halonen 1998: 74, 110.)  

Tviitin toisessa virkkeessä esiintyvä ilmaus ei kai ilmaisee kyseenalaistamista. 

Lauseenalkuisena sillä on tekstuaalinen tarkoitus sitovana linkkinä kahden virkkeen 

välillä. Ilmauksen tehtävänä onkin tukea näennäisargumenttia rakentamalla mielikuva 

siitä, että kyseisillä asioilla olisi jokin yhteys toisiinsa, vaikka todellisuudessa yhteyttä 

ei muodostu virkkeiden pääväitteiden välille, vaan argumentti siirtyy eksistentiaalisesti 

presupponoidun ryhmän presupponoitua eksistenssiä koskevaksi.  

 

(16)   Jussi Halla-aho @Halla_aho 21. elokuuta 

 

                    Toivottavasti media seuraa silmä kovana, ketkä suomalaiset poliitikot hymyilevät    

                    presidentti Putinin vierellä ja puhuvat myötäsukaisia.  

 

Tviitissä 16 vihjataan vastakkainasetteluun suomalaisten poliitikkojen välillä. Poliitikot 

ikään kuin jaetaan kahteen eri kategoriaan sen perusteella, ketkä heistä hymyilevät 
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presidentti Vladimir Putinin rinnalla ja ketkä taas eivät niin tee. Eksplisiittisesti 

vastakkainasetteluun viittaa substantiivilausekkeessa esiintyvä 

interrogatiivipronominin kuka monikkomuoto ketkä, joka rajaa sen, mistä joukosta 

tarkoitetta haetaan (VISK § 734). Asenneadverbi toivottavasti ilmaisee kirjoittajan 

subjektiivista asennoitumista ja suhtautumista puheena olevaan tilanteeseen (VISK § 

667). Se on tässä kyseisessä tviitissä helppo tulkita ironiseksi, sillä implisiittisesti 

adverbilla voidaan vihjata siihen, että media on kyllä seurannut silmä kovana joidenkin 

poliitikkojen Venäjä-mielisiksi tulkittuja esiintymisiä. Kirjoittajan mukaan tämä 

tarkkaavaisuus ei kuitenkaan median puolelta kohdistu tasapuolisesti kaikkiin ja niinpä 

tasapuolinen kohtelu jää ikään kuin toiveeksi.   

Tviitissä 16 ilmenevän vastakkainasettelun hahmottaminen edellyttää lukijalta 

yhteiskunnallista ymmärrystä: lukijan on tunnettava Suomen lähihistoriaa ja tiedettävä, 

mistä perussuomalaisia on julkisuudessa syytetty. Tulkinnallisesti voidaan todeta, että 

tviitissä pelataan tietynlaisella nykyajan suomettumistyyppisellä ajatuksella, ja tviitin 

funktiona on todennäköisesti perussuomalaisia vastaan nostetun kritiikin ja ”Venäjä-

mielisyyden”  torjuminen. Tämä rakentaa tviittiin implisiittisen me ja muut -asetelman, 

sillä on mahdollista tulkita, että tviitti pyrkii irtisanomaan perussuomalaiset siinä 

vihjatusta viiteryhmästä. Lisäksi tviitistä on jälleen havaittavissa tietynlainen 

käänteisasetelma, sillä siinä pyritään osoittamaan perussuomalaisia kohtaan suunnattu 

kritiikki muille poliitikoille. Kirjoittaja siis jakaa tviitissä rooleja ja kääntää ne toisin 

päin suhteessa johonkin aiempaan diskurssiin, johon kuitenkin viitataan vain 

implisiittisesti.  

 

4.4 Näennäisasetelmat 

 

Olen aiemmassa analyysissani tuonut esille muutamia esimerkkejä tviiteissä 

ilmenevistä näennäisargumenteista. Kuten tutkimukseni teorialuvussa mainitsin, 

poliitikko Jussi Halla-aho on jossain määrin tunnettu kvasiloogisesta 

argumentointityylistään. Analysoin tässä alaluvussa niitä aineistossani esiintyviä 

tviittejä, joissa näennäisasetelman muodostaminen toimii tviitin pääasiallisena 

vastakkainasettelun ja rinnastamisen keinona.  
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(17)   Jussi Halla-aho @Halla_aho 18. huhtikuuta 

 

                    Saksan hallitus hyväksyi lakiesityksen, jonka nojalla kielteisen päätöksen saaneet   

                    turvapaikanhakijat pannaan säilöön vankiloihin. Itävalta aikoo rajoittaa    

                    ulkomaalaisten pääsyä tuettuihin asuntoloihin. 

 

                    Emme me vain uskaltaisi. Meillä on arvopohja.  

 

                    https://www.politico.eu/article/german-asylum-seekers-deportation-prison/ 

 

Tviitissä 17 vihjataan vastakkainasetteluun ensinnäkin Suomen toimintatapojen sekä 

Saksan ja Itävallan toimintatapojen välillä. Lisäksi vastakkainasettelua hahmotetaan 

perussuomalaisten ja muiden puolueiden välille. Vastakkainasettelu luodaan 

käänteismerkityksen ja ironian avulla: sanotaan jotakin, mutta tarkoitetaan jotakin 

toista. Tviitin voidaan sanoa perustuvan näennäisasetelmaan, sillä siinä asetutaan 

näennäisesti kannattamaan vastapuolen kantaa. Eksplisiittisesti tviitistä voidaan erottaa 

kaksi osaa, joista toisessa kuvaillaan Saksan ja Itävallan toimintatapoja ja toisessa 

ilmaistaan sekä oma kanta näihin toimintatapoihin (Emme me vain uskaltaisi) että 

perustelu tälle kannalle (Meillä on arvopohja). Näennäisasetelman ymmärtäminen 

edellyttää sekä implisiittistä tulkintaa että perussuomalaisen ideologian ymmärtämistä, 

sillä perussuomalaisten todellista kantaa ei tuoda tviitissä eksplisiittisesti esille. Lisäksi 

on huomioitava tviitissä esiintyvä moniäänisyys ja se, että näennäisyyden kautta 

tviittiin syntyy ironiaa.  

Tviitissä 17 kirjoittaja asettuu näennäisesti kannattamaan näkemystä, joka on 

vastakkainen siinä mainittujen Saksan ja Itävallan näkemysten kanssa. Hän käyttää 

ihmistarkoitteista persoonapronominia me, joka viittaa johonkin yhtä henkilöä 

suurempaan näennäiseen sisäryhmään. Tähän sisäryhmään kirjoittaja laskee itsensä 

näennäisesti kuuluvaksi. Implisiittisesti on mahdollista olettaa, että me viittaa joko 

Suomeen tai Suomen hallitukseen, sillä se asettuu ikään kuin vastakkain Saksan ja 

Itävallan valtioiden kanssa (Saksa ja Itävalta vs. me). Tviitin näennäisyys paljastuu 

kontekstista, lukijan on siis tiedettävä, ettei kyseessä ole perussuomalaisen puolueen 

aito ja todellinen kanta. Tällainen näennäinen myöntäminen saa tavallisesti väheksyvän 

tai alentuvan sävyn (Lahti 2019: 206). Eksplisiittisesti tviitissä vähättelevää asennetta 

korostaa sävypartikkeli vain (Emme me vain uskaltaisi) (VISK § 828).  

Konstruktio Emme me vain uskaltaisi tuo esiin sen taustalla piilevän 

’pelkurimaisen’ asenteen, joka kirjoittajan näkökulmasta kohdistuu vastapuoleen. 
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Dynaaminen voimisverbi uskaltaa on sävyltään deonttinen, sillä se sisältää jonkin 

yhteisöllisen sopivaisuuden kiteyttäen puheyhteisön moraalia ja normeja. Uskaltamisen 

kieltäminen viittaa puolestaan sellaisenaan rohkeuden puutteeseen ja pelkuruuteen. 

(VISK § 1567; Tieteen termipankki 2.12.2020: Kielitiede:deonttinen modaalisuus.) 

Kirjoittajan näkökulmasta vastapuoli siis haluaisi tehdä jotakin, mutta ei uskalla 

esimerkiksi yhteisöllisten normien ja paineiden vuoksi. Tviitin viimeinen virke Meillä 

on arvopohja kaiuttaa vastapuolen sanoja. Moniäänisyys ja lainaaminen toteutuu 

tviitissä ilman lainausmerkkejä, sillä kirjoittaja asettuu näennäisesti vastapuolensa 

kannalle. Implisiittisesti tviitissä on havaittavissa me ja muut -retoriikkaa, sillä 

kirjoittaja korostaa erimielisyyttään näennäisyyden ja ironian kautta. Kun tviittiä 

tarkastellaan tällaisen tulkinnan valossa, voidaan todeta, että todellisuudessa kirjoittaja 

irtisanoutuu kaiuttamistaan sanoista ja ilmaisee kannattavansa kuvailemiaan (Saksan ja 

Itävallan) toimintatapoja.  

 

(18)   Jussi Halla-aho @Halla_aho 26. elokuuta 

 

                    Nuorten arabi-, afgaani- ja somalimiesten oikeus tulla Suomeen ilman papereita ja    

                    notkua täällä tyhjän panttina veronmaksajien rahalla on oikeus, joka menee kaiken  

                    muun - kuten suomalaisten turvallisuuden - edelle? 

 

                    https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/58fddc94-a6a7-4c09-b852-6ae22add7f9c 

 

Tviitti 18 kommentoi Iltalehden uutista, johon on haastateltu sisäministeri Maria 

Ohisaloa. Tviitissä vihjataan vastakkainasetteluun nuorten arabi-, afgaani- ja 

somalimiesten oikeuksien sekä suomalaisten turvallisuuden välillä. Käsittelen tviitin 

näennäisasetelmien yhteydessä, vaikka tviitin lopussa esiintyvä kysymysmerkki 

vähintäänkin kyseenalaistaa näennäisasetelman.  

Tviitissä 18 toteutuu olkinukeksi kutsuttu argumentoinnin virhe. Olkinukke 

perustuu vastapuolen kannan yksinkertaistamiseen ja vääristelyyn sekä tämän 

vääristellyn kannan kumoamiseen. Sen tavoitteena on muodostaa vastapuolen kannasta 

niin absurdi ja äärimmilleen viety, että kuka tahansa ”täysijärkinen ihminen” hylkäisi 

sen. (Ylikoski 1998: 166.) Iltalehden uutisen perusteella on mahdollista objektiivisesti 

todeta, että sisäministeri Maria Ohisalo kuvailee turvapaikan hakemista ihmisen 

perusoikeudeksi. Kyseinen väite voidaan todistaa tosiasiaksi, sillä niin on kirjattu 

esimerkiksi YK:n ihmisoikeussopimukseen. Tviitissä 18 vastapuolen kanta 

vääristellään tätä olkinukke-argumenttia hyödyntäen niin järjettömäksi, että kenen 
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tahansa on helppo asettua vastustamaan sitä (Lahti 2019: 116). Olkinukkea vahvistaa 

tviitissä esiintyvän ääri-ilmaisun (kaiken muun) kautta syntyvä kvantifiointi, jonka 

funktiona on maksimoida kuvauksen kohteeseen (tässä: Maria Ohisaloon) liitetyt 

piirteet ja sitä kautta saada hänen kantansa kuulostamaan jyrkältä ja absurdilta.  

 

(19)   Jussi Halla-aho @Halla_aho 25. heinäkuuta 

 

                    Kyllä parranajovehkeetkin pitäisi vapauttaa verosta. Tai oikeastaan valtio voisi    

                    maksaa ne, on se sen verran sukupuolittunut kulumomentti.  

 

                    https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/7c1ad02d-5a2d-4218-a92d-10c5a7d0c0c9 

 

Myös tviitti 19 liittyy edellisen tavoin Iltalehden uutiseen. Uutisessa vihreiden 

kansanedustaja Saara Hyrkkö esittää, että kuukautissuojien korkeasta verotuksesta 

pitäisi luopua. Tviitin ensimmäisessä virkkeessä kirjoittaja rinnastaa parranajovälineet 

kuukautissuojiin -kin-liitepartikkelin avulla (Kyllä parranajovehkeetkin pitäisi 

vapauttaa verosta). Näin hän pyrkii ironisesti osoittamaan, että rinnastettavat asiat ovat 

yhtäläisiä keskenään. Ironinen tulkinta syntyy tviitin seuraavasta virkkeestä, jossa 

kirjoittaja vie esittämänsä ajatuksen äärimmäiseen pisteeseen (Tai oikeastaan valtio 

voisi maksaa ne, on se sen verran sukupuolittunut kulumomentti). Lauseella on se sen 

verran sukupuolittunut kulumomentti kirjoittaja asettuu näennäisesti kannattamaan 

Hyrkön perusteluja ja niitä taustaoletuksia, joiden mukaan kuukautissuojat aiheuttavat 

sukupuolittuneen taloudellisen rasitteen, ja että sukupuolesta aiheutuvat kulut olisi 

oikeudenmukaista vapauttaa verosta. Taustaoletuksen hyväksymistä voidaan pitää 

näennäisenä siksi, että juuri tämä taustaoletus on tviitissä ironisoinnin kohteena.  

Suhtautumisen teorian näkökulmasta tviitin kirjoittaja pyrkii irtisanoutumaan 

Hyrkön ehdotuksesta osoittamalla tämän toimimattomaksi vastakohdan avulla. 

Parranajovehkeet ja kuukautissuojat eivät objektiivisesti katsottuna muodosta 

vastakohtaparia, mutta rinnastamalla entiteetit keskenään kirjoittaja hahmottaa 

ironisesti asetelman, jossa näin olisi. Tätä asetelmaa hän perustelee juuri toisessa 

lauseessa vetoamalla niin kutsuttuun sukupuolittuneeseen kulumomenttiin. 

Tulkinnallisesti on mahdollista ajatella, että tviitin funktiona on tämän Hyrkön 

ehdotuksen kritisoiminen, torjuminen ja ironisoiminen.  
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4.5 Negaatio vastakkainasettelun keinona 

 

Olen huomioinut negaation kielen kontrastoivana keinona jo tutkimukseni aiemmassa 

analyysissa (tviitti 8). Tässä analyysilukuni viimeisessä alaluvussa analysoin niitä 

aineistossani esiintyviä tviittejä, joissa kielto toimii pääasiallisena vastakkainasettelun 

keinona. Vastakkainasetteluja kielto hahmottaa muun muassa siten, että se 

kyseenalaistaa väitettä tukevien perustelujen olemassaoloa, mikä taas tukee kirjoittajan 

omaa vastakkaista väitettä tai mielipidettä. Kieltävissä lauseissa esiintyy usein myös 

erilaisia kontrastiivisia ilmauksia. Lisäksi kieltämisen tarkastelu auttaa hahmottamaan 

kirjoittajan suhtautumista puheena olevaan asiaan, sillä se ilmaisee, mitä osaa aiemman 

kirjoittajan argumentaatiosta hän pitää ongelmallisena. Yhtä lailla kielto paljastaa sen, 

miten kirjoittaja on tulkinnut tämän aiemman argumentaation ja keskustelun kohteena 

olevan asian. (Romppanen 2015.)  

 

(20)   Jussi Halla-aho @Halla_aho 22. kesäkuuta 

  

                    Replying to @tommiparkkonen and @SiniTulevaisuus 

 

                    Mielenkiintoinen tuo legenda sinisiin kohdistuvasta mustamaalauksesta. Persuthan   

                    eivät sanoneet heistä julkisesti mitään, kun taas siniset eivät koskaan puhuneet   

                    muusta kuin persuista. Se agenda ei kanna tuon pidemmälle.  

 

Tviitti 20 on suunnattu vastaukseksi Twitterin käyttäjille @tommiparkkonen ja 

@SiniTulevaisuus. Siinä perussuomalainen puolue asettuu vastakkain Sinisen 

tulevaisuuden kanssa. Kyseisessä tviitissä on jälleen havaittavissa jo aiemmin 

analyysissani esiin noussut syntaktinen käänteisasetelma (esim. tviitti 14), jossa tviitin 

toisessa virkkeessä ilmaistu asetelma (sinisiä on mustamaalattu) käännetään 

vastakkaiseksi (siniset ovat mustamaalanneet) suhteessa ensimmäiseen virkkeeseen. 

Negaatio toimii tviitissä kontrastoivana vastakkainasettelun kielellisenä keinona ja tuo 

esiin sen, että tviitissä kiistetään jokin aiemmin esitetyksi konstruoitu väite (sinisiä on 

mustamaalattu). Kirjoittaja tuo kuitenkin suhtautumisensa ja oman kantansa esille jo 

tässä ensimmäisessä virkkeessä kutsuessaan mustamaalausta legendaksi eli tässä 

yhteydessä asiaksi, jossa ei ole perää.   

Eksplisiittisesti tviitin toisessa virkkeessä vastakkainasettelua rakentaa 

adversatiivinen virkkeen lauseita yhdistävä liittokonjunktio kun taas, joka korostaa 

eroa perussuomalaisten ja sinisten toiminnassa. Lisäksi vastakkainasettelua hahmottaa 
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osittainen symmetria kielteisten liittomuotojen eivät sanoneet ja eivät puhuneet välillä. 

Tviitin viimeisessä virkkeessä (Se agenda ei kanna tuon pidemmälle) kieltäminen 

toteutuu yksinkertaisesti kieltoverbin ei avulla. Tulkinnallisesti kyseisen virkkeen 

kieltäminen paljastaa sen, että kirjoittaja ajattelee vastustajansa (tässä: sinisten) 

olettavan, että mainittu agenda voisi kantaa pidemmällekin. Näin hän ensinnäkin lisää 

vastustajan toiminnalle (persuista puhuminen) oletetun motiivin (agenda kantaa 

pitkälle) ja sitten kumoaa sen.  

 

(21)   Jussi Halla-aho @Halla_aho 21. elokuuta 

 

                    Jessikka Arokaan ei taida vaivautua sohvan pohjalta mieltään osoittamaan, kun ei   

                    ole Trump paikalla. 

 

Tviitissä 21 viitataan Venäjään ja informaatiovaikuttamisen tarkasteluun 

erikoistuneeseen suomalaiseen toimittajaan ja kirjailijaan Jessikka Aroon. Aro on 

tunnettu sekä presidentti Donald Trumpia kritisoivista tviiteistään että journalistisesta 

jännityskertomuksestaan Putinin trollit (2019) (Yle 24.9.2019; putinintrollit.fi, viitattu 

5.9.2021). Kyseisessä tviitissä kirjoittaja viittaa tviitin 16 tavoin Venäjän presidentti 

Vladimir Putinin Suomen vierailuun. Kieltämällä sen, että Aro nousisi sohvan pohjalta 

osoittamaan mieltään, kirjoittaja tulee samalla luoneeksi sen myönteisen vaihtoehdon, 

jonka mukaan Arolle olisi odotuksenmukaista osallistua mielenosoitukseen. 

Käyttämällä verbiä vaivautua kirjoittaja implisiittisesti tulkittuna ilmaisee, ettei Putinin 

vierailu ole Arolle tarpeeksi merkittävä syy osallistua mainittuun toimintaan.  

Virkkeen sivulauseessa esiintyvä temporaalinen kun-lause tuo sekä ilmi lauseen 

ilmaiseman tilanteen ajalliset puitteet (tässä: Trump ei ole paikalla) että hahmottaa 

kausaalisen syy-seuraussuhteen (VISK § 1123, 1128). Voidaankin muodostaa tulkinta, 

jonka mukaan kirjoittaja olettaisi Aron osallistuvan mielenosoitukseen, jos Trump vain 

olisi paikalla. Lisäksi tviitissä vihjataan tulkinnallisesti siihen, että Trump olisi Arolle 

ikään kuin ”helppo vastustaja”, mutta Putinia Aro ei halua julkisesti arvostella. Näin 

tviitissä esiintyvä ironia kohdistuu koko Jessikka Aron trollausta tutkivaan 

journalismiin ja sen vakavasti otettavuuteen.  
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(22)   Jussi Halla-aho @Halla_aho 24. huhtikuuta 

 

                    Koska peliteorioihinsa hirttäytynyt media ei kuitenkaan usko, voin huoletta kertoa   

                    salaisuuden. Minä en pelaa pelejä. Pyrin edistämään kansallismielistä linjaa   

                    Suomessa ja Euroopassa parhaani mukaan ja täysin avoimin kortein.  

 

                    https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000006082418.html 

 

Tviitissä 22 vastakkainasettelu voidaan hahmottaa kahden toiminnan, kansallismielisen 

linjan edistämisen ja pelien pelaamisen, välille. Tviitin ensimmäisessä virkkeessä on 

havaittavissa konsessiivinen suhde, jonka ilmaisimena toimii partikkelin kuitenkin 

kielteismerkityksessä käytetty vastine (ei) kuitenkaan. Konsessiivinen suhde ilmentää 

sitä, että kaksi asiaintilaa ovat yhteensopimattomia keskenään, ja sisältää ajatuksen, 

jonka mukaan toisen asian päteminen tuo odotuksenmukaiseksi toisen negaation. 

(VISK § 1136, 1142.) Tviitin 22 ensimmäisessä virkkeessä olisikin odotuksenmukaista 

olla kertomatta salaisuutta, sillä salaisuuden luonteeseen sisältyy yleisesti ajatus siitä, 

ettei sitä lausuta ääneen. Kirjoittaja kuitenkin perustelee salaisuuden paljastamista sillä, 

että  peliteorioihinsa hirttäytynyt media ei kuitenkaan usko. Luonnehtimalla mediaa 

voimakkaan affektiivisesti peliteorioihin hirttäytyneeksi kirjoittaja ilmaisee 

suhtautumisen teorian sosiaalisen arvonannon näkökulmasta oman arvionsa median 

kyvykkyydestä toimia tietyllä tavalla.  

Tviitin toisessa virkkeessä (Minä en pelaa pelejä) kirjoittaja kiistää negaation 

keinoin sen vastapuolen (tässä: media) oletuksen, että hän pelaisi pelejä. Suhtautumisen 

teorian näkökulmasta kirjoittaja irtisanoutuu häneen kohdistetusta väitteestä kiellon 

avulla hahmottaessaan taustalle positiivisen kannan (minä pelaan pelejä) ja sitten 

kiistäessään sen. Näin kirjoittaja kaiuttaa sitä aiempaa diskurssia, jossa tällaisia väitteitä 

on esitetty ja mahdollisesti myös yleistä näkemystä poliitikoista pelejä pelaavina 

henkilöinä. Tulkinnallisesti kielteinen virke voi kirjoittajan näkökulmasta viitata myös 

siihen mahdollisuuteen, että jotkut toiset poliitikot pelaavat pelejä. Tähän vihjaa myös 

se, että kyseisessä virkkeessä esitetty toimintatapa (pelien pelaaminen) kontrastoituu 

tviitin viimeisessä virkkeessä esitettyyn kirjoittajan luonnehdintaan omasta 

toiminnastaan (kansallismielisen linjan edistäminen).  

Tviitin viimeinen virke (Pyrin edistämään kansallismielistä linjaa Suomessa ja 

Euroopassa parhaani mukaan ja täysin avoimin kortein) tarjoaa vaihtoehtoisen 

positiivisen kannan kiistetyn toiminnan tilalle. Suhtautumisen teorian valossa ääri-

ilmaisu täysin vahvistaa puhujan intensiteettiä ja pyrkii tässä kontekstissa korostamaan 
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puhujan avoimuutta kansallismielisen linjan edistämisessä. Se siis ilmaisee, kuinka 

vahvasti kirjoittaja sitoutuu ilmaisemaansa asiaan ja voimistaa myös osaltaan tviitissä 

ilmenevää vastakkainasettelua.   

 

 

5 Lopuksi 

 

Olen tarkastellut tässä syventävien opintojen tutkielmassani perussuomalaisten entisen 

puheenjohtajan Jussi Halla-ahon tviiteissä ilmeneviä vastakkainasetteluja ja 

rinnastuksia. Analyysini on kohdistunut tviitteihin eksplisiittisellä, implisiittisellä ja 

tulkinnallisella tasolla, ja olenkin analyysini edetessä huomannut, että hyvin merkittävä 

osa tviiteissä ilmenevästä vastakkainasettelusta ja rinnastamisesta toteutuu muulla kuin 

eksplisiittisellä tasolla. Siksi vastakkainasetteluja ja rinnastuksia analysoidessa on 

täytynyt pyrkiä kokonaisvaltaisen käsityksen muodostamiseen sekä tviitistä että sen 

kontekstista.  

Tavoitteenani on ollut muodostaa jonkinlainen kokonaiskuva niistä kielellisistä 

keinoista, joiden avulla Halla-ahon tviiteissä yleisimmin muodostetaan 

vastakkainasetteluja ja rinnastuksia. Tämän vuoksi olen analyysissani jakanut tviitit 

viiteen kategoriaan. Jaostani huolimatta suuren osan tviiteistä olisi voinut kategorisoida 

myös toisella tavalla, sillä vain harvassa tviitissä vastakkainasettelu tai rinnastaminen 

toteutuu ainoastaan yhden kielellisen keinon avulla. Olen kuitenkin kategorioita 

muodostaessani pyrkinyt tunnistamaan jokaisen tviitin kohdalla sen kielellisen keinon, 

joka toimii siinä pääasiallisena vastakkainasettelun tai rinnastamisen keinona. Tässä 

tutkielmani viimeisessä luvussa esittelen keskeisimmät tutkimustulokseni ja 

johtopäätökseni. Lisäksi pohdin sitä, miten tekemääni tutkimusta voisi tulevaisuudessa 

hyödyntää tai jatkaa.   

 

 

5.1 Keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset 

 

Kuten edellä mainitsin, niin analyysini perusteella Jussi Halla-ahon tviiteissä ilmenee 

vastakkainasettelua ja rinnastamista monin eri tavoin sekä eksplisiittisesti, 
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implisiittisesti että tulkinnallisesti. Suurimmassa osassa analysoimiani tviittejä 

vastakkainasettelun ja rinnastamisen tulkinta edellyttää tviitin kokonaisvaltaista 

tarkastelua, mutta osassa niistä vastakkainasettelu hahmottuu ainoastaan implisiittisesti 

ja tulkinnallisesti.  

139 tviitistä koostuvassa aineistossani noin joka kuudennessa on havaittavissa 

selkeää vastakkainasettelua tai rinnastamista. Analyysini viidestä kategoriasta 

suurimman muodostaa me ja muut -asetelma, jota käytetäänkin hyväksi monin eri 

tavoin vastakkainasetteluja ja rinnastuksia muodostettaessa. Osassa analysoimistani 

tviiteistä perussuomalaiset ja ”muut” mainitaan eksplisiittisesti nimeltä (PS:n pitäisi 

tulla muiden puolueiden linjoille), mutta vastakkainasettelua tapahtuu 

implisiittisemminkin (Suomessa on oikeasti kaksi puoluetta; Suomessa on yksi puolue, 

joka on suhtautunut johdonmukaisen kielteisesti viisumivapauteen Venäjän kanssa). 

Jälkimmäisessä tapauksessa me ja muut -asetelman keinoin rakennetun 

vastakkainasettelun osapuolten hahmottaminen edellyttää tviitin lukijalta sekä 

implisiittistä, tulkinnallista että kontekstuaalista päättelyä, sillä osapuolia ei 

eksplisiittisesti lausuta ääneen tai nimetä. Analyysini perusteella käsitys tiukasta 

puoluejaosta vaikuttaa olevan Halla-aholle tyypillinen retorinen keino, jonka avulla 

voidaan mahdollisesti pyrkiä sekä lisäämään yhteishenkeä perussuomalaisten 

kannattajien keskuudessa että houkuttelemaan uusia kannattajia joko–tai-asetelmaa 

hyödyntäen. Me ja muut -asetelman voidaan myös katsoa palvelevan sellaista poliittista 

agendaa, jossa pyritään ikään kuin hahmottumaan ainoaksi vaihtoehdoksi suhteessa 

Suomen muuhun puoluekenttään.  

”Muilla” viitataan aineistossani tyypillisesti Suomen muihin poliittisiin 

puolueisiin (Ei istumapaikka puoluetta pahenna, mutta on tämä aika pikkusieluista 

protestointia ja kiusantekoa muilta puolueilta), mutta lisäksi sillä voidaan viitata 

yleisemmin perussuomalaisia vastustaviin ihmisiin tai ihmisryhmiin (Vai on ”jytkyt 

jytkytelty”. Kiitos ja halaus perussuomalaisille!; Pelkkä persujen läsnäolo tuo 

vastustajista esiin piilevän koomikon). Joissakin tapauksissa me ja muut -asetelma 

kohdistuu puolueiden sijaan kansalaisuuksiin tai etnisyyksiin (Tietysti etniset 

suomalaiset vaihtuvat muihin ihmisiin). Tämänkaltainen asetelma on hahmotettavissa 

myös näennäsasetelmien sisällä analysoimassani esimerkissä 18, jossa viitataan 

nuorten arabi-, afgaani- ja somalimiesten oikeuksiin suhteessa suomalaisten 

turvallisuuteen.  



 

 59 

Loput neljä analyysissani esiintyvää kategoriaa ovat kokoluokiltaan suhteellisen 

lähellä toisiaan. Toiseksi suurimman kategorian muodostaa nimitykset 

vastakkainasettelun keinona. Nimityksiä ei käytetä analysoimissani tviiteissä 

neutraalisti, vaan ne sisältävät aina enemmän (öyhöt, viher-hätöset ja trolli-taposet) tai 

vähemmän (vastustajat, koomikko) affektiivisen sävyn. Tutkimukseni perusteella 

nimitysten avulla pyritään luomaan (pääosin negatiivisia) mielikuvia 

perussuomalaisten vastustajista ja näin vahvistamaan puolueen omaa asemaa sekä 

vastakkainasettelua. Nimitysten aikaansaama vastakkainasettelu syntyy ensinnäkin 

siitä, että ne heijastelevat kirjoittajan näkökulmaa ja esimerkiksi kategorisoivat ihmisiä 

erilaisiin ryhmiin korostaen näiden ryhmien ominaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. Toiseksi 

nimitykset aktivoivat erilaisia mielleyhtymiä ja tuovat esiin kirjoittajan ulkoryhmään 

kohdistuvaa suhtautumista.  

Tutkimustulosteni perusteella on myös mahdollista todeta, että Halla-ahon 

kielenkäyttö rakentuu monessa tapauksessa sellaisten konstruktioiden varaan, joissa 

hyödynnetään pragmaattista sävyä ja erityisesti ironista kaiuttamista (Poliisin olisi 

syytä olla huolissaan siitä, mitä viher-hätöset ja trolli-taposet tekevät instituution 

uskottavuudelle; Matala äänestysprosentti on eurofederalistin paras ystävä). Lisäksi 

konstruktioita käytetään erilaisissa sanailuissa, esimerkiksi tuttuja sananlaskuja 

mukaillen (Ei istumapaikka puoluetta pahenna; Seitsemän kävi sankarillisesti yhden 

kimppuun ja voitti; Matala äänestysprosentti on eurofederalistin paras ystävä). Myös 

käänteisen asetelman käyttö vaikuttaa analysoimieni tviittien perusteella olevan Halla-

aholle jossain määrin tyypillinen kielellinen keino.  

Halla-ahon tviiteissä esiintyy paljon lainausmerkkien käyttöä, mutta 

lainausmerkit eivät yksinään toimi niissä pääasiallisina vastakkainasettelun tai 

rinnastuksen keinoina. Sen sijaan ne tukevat tviiteissä esiintyvää vastakkainasettelua ja 

rinnastusta sekä ilmaisevat moniäänisyyttä ja kirjoittajan (pääasiassa ironista) 

suhtautumista (Kun Suomessa palaa vanha kirkko, sen tilalle rakennetaan ”ruma 

postmoderni laatikko, joka ”kertoo saman tarinan tämän päivän muotokielellä”). 

Lisäksi lainausmerkkien avulla ilmaistaan aineistossa irtisanoutumista ja etäisyyden 

ottamista (Ilmeisesti ”vastuunkanto” ja ”kompromissikyky” tarkoittaa, että PS:n 

pitäisi tulla muiden puolueiden linjoille mamu-, EU- ja ilmastoasioissa?), jolloin niiden 

tarkoituksena on sekä kaiuttaa vastapuolen sanoja että korostaa kirjoittajan vastakkaista 

näkemystä.  
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Ironian käyttö nousee analysoimissani tviiteissä merkittäväksi 

vastakkainasettelua tukevaksi tekijäksi. Ironia tukee tviiteissä hyökkäävää retoriikkaa 

ja pyrkii vahvistamaan kirjoittajan omaa positiota asettamalla vastapuolen tai tämän 

näkemyksen negatiiviseen valoon (Kun Suomessa palaa vanha kirkko, sen tilalle 

rakennetaan ruma postmoderni laatikko, joka ”kertoo saman tarinan tämän päivän 

muotokielellä”). Kaikki tviiteissä ilmenevä ironia ei kuitenkaan ole yksiselitteisesti 

havaittavissa, vaan edellyttää esimerkiksi perussuomalaisten ideologioiden tuntemista. 

Tästä voi osaltaan päätellä, että Halla-ahon tviittien oletettuna kohderyhmänä pidetään 

hänen omia kannattajiaan tai vaihtoehtoisesti perussuomalaisista ideologioista 

kiinnostuneita henkilöitä. Tähän toki viittaa myös tviiteissä ilmenevä voimakas me-

retoriikka.  

 

 

5.2 Pohdintaa ja tulevaisuuden tutkimuskysymyksiä 

 

Aineistostani esiin noussut huomionarvoinen seikka on se, että Halla-ahon tviiteissä 

toistuu perussuomaisesta puolueesta yleisesti käytetty nimitys persut. Tyypillisesti 

nimitystä on pidetty perussuomalaisten vastustajien käyttämänä affektiivisena 

lempinimenä, ja se on koettu perussuomalaisten näkökulmasta niinkin halventavaksi, 

että nimityksestä tehtiin jopa kantelu Julkisen sanan neuvostoon vuonna 2011 (JSN). 

Julkisen sanan neuvosto linjasi, että persu-nimitystä saa käyttää tiedotusvälineissä 

harkitusti, ja perusteli päätöstään sillä, ettei perussuomalaisen puolueen nimelle ei ole 

muuta lyhyttä ja otsikoihin sopivaa lyhennettä. Samana vuonna eduskunnan 

puhemiehistö antoi eduskunnan puheenjohtajille ohjeistuksen, jonka mukaan 

nimityksiä persu ja kepu ei tule käyttää eduskunnan täysistunnoissa. (Yle Uutiset 

20.9.2011, 21.9.2011.)  

Käsitteenvaltauksen näkökulmasta persut-lyhenne on mielenkiintoinen, sillä 

analysoimissani tviiteissä nimitys esiintyy Halla-ahon omassa käytössä hyvinkin 

neutraalisti (Pelkkä persujen läsnäolo tuo vastustajista esiin piilevän koomikon; 

Persuthan eivät sanoneet heistä julkisesti mitään, kun taas siniset eivät koskaan 

puhuneet muusta kuin persuista). Käsitteenvaltauksesta voidaan puhua silloin, kun 

merkitykseltään vakiintuneen käsitteen alaa ensin hämärretään ja sitten annetaan sille 

uusi merkitys. Näin vastapuolen diskurssi otetaan omaan käyttöön ja valjastetaan omien 
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päämäärien ajamiseen. (Lehtola 2015: 98; Lahti 2019: 168.) Aineistossani esiintyvien 

tviittien pohjalta onkin mahdollista pohtia sitä, onko Halla-ahon aktiivisesti käyttämän 

persu-lyhenteen tarkoituksena vallata vastustajien käyttämä käsite perussuomalaisille 

itselleen, ja sitä kautta neutralisoida loukkaavanakin pidettyä nimitystä?   

Tutkimuksessani esiin nousseen me ja muut -retoriikan näkökulmasta on 

kiinnostavaa nähdä, mitä mahdollisesti tapahtuu, jos perussuomalaiset tähtäävät 

tulevaisuudessa suurimmaksi puolueeksi ja hallitusvastuuseen. 

Monipuoluejärjestelmässämme tarvitaan muita puolueita hallituskumppaneiksi, mikä 

voi mahdollisesti vaikuttaa perussuomalaisen puolueen voimakkaaseen me ja muut -

retoriikkaan. Joitain merkkejä muutoksesta on jo omassa aineistossani havaittavissa 

suhteessa kokoomukseen ja keskustaan (Kok ja kepu tekevät strategisen virheen 

torjuessaan yhteistyön PS:n kanssa. Näin ne luovuttavat vallan vasemmistolle, joka on 

vähemmistössä). Me ja muut -kategoriaa olisikin mielenkiintoista tutkia 

tulevaisuudessa tarkemmin ja mahdollisesti toisenlaisessa kontekstissa. Myös Halla-

ahon ja hänen kannattajiensa retoriikkaa voisi vertailla keskenään, sillä olisi 

kiinnostavaa nähdä, vaikuttaako puolueen johtohahmon käyttämä kieli (esim. me-

retoriikan osalta) hänen kannattajiensa kielenkäyttöön. 

Tutkimustani olisi mahdollista laajentaa niin, että analyysi kohdistuisi Halla-ahon 

lisäksi myös muiden puolueiden johtohahmoihin tai vaihtoehtoisesti muihin näkyviin 

henkilöihin, esimerkiksi Tuomas Enbuskeen tai Jari Sarasvuohon. Näin voitaisiin 

vertailla mahdollisia eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä vaikuttavassa asemassa olevien 

henkilöiden vastakkainasetteluja ja rinnastuksia rakentavassa kielenkäytössä. Myös 

tutkimuksessani melko pintapuolisesti sivuttua ironian käyttöä olisi kiinnostavaa tutkia 

enemmän, sekä sitä, miten Halla-ahon Twitterissä käyttämä retoriikka mahdollisesti 

eroaa hänen retoriikastaan sellaisilla sosiaalisen median alustoilla, joilla merkkimäärää 

ei ole rajoitettu.  

Tulevaisuudessa on mielenkiintoista nähdä, onko perussuomalaisen puolueen 

suosio ollut jossain määrin riippuvainen Halla-ahon taidosta käyttää sanoja poliittisena 

työkalunaan. Olisiko mahdollista, että puheenjohtajakauden päättyminen laskisi 

puolueen jo pidempään nousussa ollutta kannatusta? Tämä hypoteettinen 

perussuomalaisen retoriikan muuttuminen olisi tulevaisuudessa varteenotettava 

tutkimuskohde.   
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