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Tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka suomalaiset stand up -koomikot käyttävät 
uskontoa huumorin välineenä. Tutkimusongelma tarkentuu kolmella tutkimuskysymyksellä: 
millaiseen asemaan uskonto asettuu koomikoiden puheissa? Millaisia valtasuhteita ilmenee 
uskontoa koskettavissa vitseissä? Haastavatko vai vahvistavatko koomikot valtasuhteita?  
 
Tutkielmani aineisto muodostuu suomalaisesta televisiosarjasta Stand up! Sarjan jaksoissa 
esiintyy tuotantokaudesta riippuen neljästä kuuteen eri stand up -koomikkoa. 
Kokonaisuudessaan aineistossa esiintyy 22 eri koomikkoa ja litteroituja kohtauksia on 42.  
 
Tutkielma pohjautuu sosiaalisen konstruktionismin käsitykselle, jossa kielenkäyttö nähdään 
tapana rakentaa ja jäsentää sosiaalista maailmaa. Käytän metodologisena menetelmänä 
Norman Faircloughin kriittistä diskurssianalyysiä. Kriittinen diskurssianalyysi mahdollistaa 
valtasuhteiden syvemmän tarkastelun sekä auttaa hahmottamaan, millaiseen asemaan 
uskonto asettuu stand up -koomikoiden puheissa. Teoreettinen viitekehys rakentuu 
diskursiivisen uskontotieteen ja yleisen huumorin tutkimuksen pohjalta. Diskursiivisessa 
uskontotieteessä tutkitaan, kuinka uskontoa koskettavia merkityksiä rakennetaan, 
muokataan ja tuotetaan kielenkäytön avulla. Lisäksi ollaan kiinnostuneita siitä, millaisia valta-
asemia merkityksenannoilla luodaan. Hyödynnän huumorintutkimuksesta kolmea 
klassikkoteoriaa: ylemmyysteoriaa, huojennusteoriaa ja yhteensopimattomuusteoriaa. 
Näiden teorioiden kautta tarkastellaan, millä tavoin koomikoiden vitseissä huumori rakentuu.  
 
Aineistosta muodostuu kolme päädiskurssia: kulttuurinen diskurssi, itseironinen diskurssi ja 
yhteiskunnallinen diskurssi. Kulttuurinen diskurssi muodostuu kahdesta aladiskurssista, jotka 
ovat arkipäiväistävä diskurssi sekä traditiodiskurssi. Yhteiskunnallinen diskurssi puolestaan 



rakentuu poliittisesta diskurssista, stereotypioita hyväksyvästä diskurssista ja stereotypioita 
kyseenalaistavasta diskurssista. Itseironisella diskurssilla ei ole aladiskursseja. Kyseiset 
diskurssit kuvastavat sitä, millaisia merkityksiä uskonto saa stand up -komiikassa. 
Kulttuurisen diskurssin alla olevat vitsit käsittelevät uskontoa sen kulttuurisen merkityksen 
pohjalta. Uskonnosta puhutaan arkipäiväiseen sävyyn, ja sitä verrataan osaksi jokapäiväistä 
elämää. Itseironisessa diskurssissa uskonto asettuu kulttuurisen ja yhteiskunnallisen 
diskurssien väliin. Uskontoa käytetään koomikkoon itseensä kohdistuvan ironisen vitsailun 
välineenä. Yhteiskunnallisessa diskurssissa uskonto sitoutuu laajempiin yhteiskunnallisiin 
keskusteluihin. Kaikissa diskursseissa uskontoa käytetään niin hahmottamisen välineenä 
kuin suoraan huumorin kohteena. Huumorin työkaluina käytetään yhteensopimattomuutta ja 
erilaisia valta-asetelmia. Kokonaisuutena aineiston vitsien perusteella ilmenee, että 
suomalainen stand up -komiikka heijastelee kristinuskon vahvaa hegemonista asemaa 
suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa.    
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1. Johdanto 
Stand up -komedia on taidetta, jossa esitetään humoristista puhetta yleisön edessä. Puhe 

itsessään on valmiiksi käsikirjoitettua, mutta se esitetään spontaaniin keskustelutyyliin, mikä 

muistuttaa ystävälle juttelua. Yleensä koomikko esiintyy yksisuuntaisesti yleisölle, mutta 

esityksessä voi olla suoraa vuorovaikutusta yleisön kanssa.1 Stand up -komedia juontaa 

angloamerikkalaisesta komediatyylistä, jossa sooloesiintyjä yrittää saada yleisönsä nauramaan 

omilla vitseillään. Nykyään stand up -komediaa voidaan pitää yhtenä sanataiteen muotona 

modernissa länsimaallistuneessa kulttuurissa.2 Suomeen stand up -komedia rantautui vasta 

1990-luvulla ja tuli osaksi suomalaisviihteen valtavirtaa 2000-luvun alkupuolella.3 Aluksi 

stand up -komedian menestymismahdollisuuksia epäiltiin Suomessa, mutta sittemmin se on 

ottanut oman paikkansa osana suomalaista kulttuuria. Suomen stand up -komedian suosiota 

osoittaa aktiivisten koomikoiden määrä. Koomikoita on kaiken kaikkiaan noin 200 

aloittelijoista ammattilaisiin, mikä osoittaa stand up -komiikan elinvoimaisuuden Suomen 

asukaslukuun nähden.4  

Tässä tutkielmassa tutkin, miten uskonto näyttäytyy suomalaisten stand up -

koomikoiden puheessa. Tutkielman aineistona toimii Stand up! -televisiosarjassa 

esiintyneiden koomikoiden uskontoon tai uskonnollisuuteen liittyvät vitsit. Uskontoa ja 

uskonnollisuutta ei lähestytä valmiin määritelmän kautta, vaan tarkastelun kohteena on se, 

miten koomikot itse käyttävät ja kuvailevat uskontoa sekä uskonnollisuutta puheessaan. Olen 

valinnut kyseisen televisiosarjan edustamaan aineistoa, koska siinä esiintyy mahdollisimman 

monipuolisesti erilaisia ja eri ammattitasoisia koomikoita. Lähestyn aihepiiriä diskursiivisen 

ja sosiologisen uskonnontutkimuksen kautta. Uskontososiologiset ja diskursiiviset 

näkökulmat auttavat tarkastelemaan, kuinka uskontojen valtasuhteet ilmenevät koomikoiden 

puheissa. Näiden ohessa hyödynnetään yleistä huumorin tutkimusta analysoimaan vitsien 

humoristista rakennetta. 

  

 

 

 
1 Stebbins 1990, 3.  
2 Lindfors 2019(a), 15.  
3 Lindfors 2019(a), 51. Toikka & Vento, 2000, 1004. Keisalo 2018, 120.  
4 Keisalo 2018, 120. Lindfors 2019(a), 51. 
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1.1 Tutkimuksen aihe ja tausta  

Uskonnot joutuvat ironian ja sarkasmin kohteiksi, ja niistä syntyneet reaktiot voivat olla 

julmia. Vuonna 2005 tanskalaisen päivälehden Jyllands-Postenin sekä ranskalaisen 

satiirilehden Charlie Hebdon vuonna 2015 julkaisemat islamia kärjistävät Muhammed-

pilakuvat osoittavat sen, miten uskontoihin ja uskonnollisuuteen kohdistettu huumori, 

erityisesti pilkka, herättävät voimakkaita tunteita. Sama vitsi voi toiselle olla hauska, kun 

toiselle se voi loukata tämän pyhiä arvoja.5 Pilakuvista nousseet kohut kertovat siitä, ettei 

kaikkea huvittavuutta voida pitää yksiselitteisesti humoristisena.6 Huumori on 

näkökulmakysymys. Mikään ei ole itsestään selvästi hauskaa. Yksilön arvot ja asenteet 

vaikuttavat siihen, mikä nähdään humoristisena. Näkökulmaa vaihtaessa mikä tahansa 

inhimillinen toiminta voidaan yhtäkkiä nähdä hauskana.7 Tämän vuoksi huumorin tutkimus 

on tärkeää.  Huumorin tutkimus auttaa meitä ymmärtämään, milloin ja miten huumori toimii, 

sen lisäksi se auttaa meitä ymmärtämään, miksei huumori toimi kaikissa tilanteissa.  

Jos uskonto ja uskonnollisuus nähdään sellaisina asioina, joille ei saa nauraa, niin minun 

kysymykseni on, miksei niille saa? Mikä tekee uskonnosta sellaisen, että sille nauraminen on 

vaikeaa? Millainen asema uskonnolla on huumorissa, jos sillä vitsailu koetaan 

problemaattiseksi? Nämä kysymykset uskonnon naurettavuuden ja huumorin suhteesta ovat 

inspiroineet tämän tutkielman aiheen muotoutumista. Huumori on sosiaalinen ja 

kulttuurillinen ilmiö. Stand up -komiikka ilmentää huumorin avulla arvoja, asenteita ja 

ongelmia. Se kohtaa ja haastaa lähes kaikkia kulttuurissamme ja yhteiskunnassamme tärkeinä 

pidettyjä aspekteja.8 Stand up -komiikka on tapa muunnella näkökulmia, haastaa niitä ja luoda 

tilalle uusia huumorin keinoin. Kun huumorin kohteeksi asetetaan uskonto, on loukkaavuuden 

ja naurettavuuden raja häilyvä. Stand up -koomikot leikittelevät tuolla rajalla. Juuri siksi, se 

on oivallinen tutkimuskohde.  

Uskonnon ja huumorin välistä suhdetta on tutkittu paljon, mutta uskontoa ja stand up -

komiikan välistä suhdetta hyvin vähän. Stand up -komiikan tutkimus tuo paljon lisäarvoa 

uskonnon ja huumorin välisen suhteen tarkasteluun. Kuten huumori, myös uskonto on 

sosiaalinen ja kulttuurinen ilmiö. Huumori ja uskonto näkyvät ja vaikuttavat yhteiskuntamme 

ja kulttuurimme rakenteisiin sekä tapoihimme ymmärtää itseämme ja toisia. Stand up -

komiikka heijastelee sitä, mikä kyseisessä yhteiskunnassa koetaan hauskana. Joillekin asioille 

ei vitsailla lainkaan ja jotkut rakentuvat luontevaksi osaksi huumoria. Stand up -komiikka 

 
5 Kivistö 2015, 285. Mäkelä & Gebraad 2020, 246. Geybels 2013, 12–13.  
6 Geybels 2013, 12.  
7 Heinimäki 2000, 14.  
8 Mintz 1985, 71 & 80.  
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näkökulmia haastavalla tyylillään leikittelee niillä rajoilla, jotka voidaan tulkita 

kiistanalaisiksi. Stand up -komiikan tyyli mahdollistaa uskontojen kulttuurisen ja 

yhteiskunnallisen asemien tutkimuksen. Haluan tässä tutkielmassa selvittää uskonnon 

kulttuurista ja yhteiskunnallista asemaa huumorissa stand up -koomikan avulla. Samalla 

tutkielma nivoutuu osaksi laajempaa huumorin tutkimusta sekä yhteiskunnallista keskustelua 

siitä, mikä koetaan missäkin tilanteessa huvittavaksi ja mikä ei.  

 

 

1.2 Aikaisempi tutkimus 

Uskonnon ja huumorin välistä tutkimusta on tuotettu viimeisen parinkymmenen vuoden 

aikana runsaasti. Suomenkielisen huumorintutkimuksen kulmakiviteoksia on Jarno 

Hietalahden kirja Huumorin ja naurun filosofia (2018), joka tarkastelee huumorin historiaa ja 

teorioita. Kirja käsittelee erittäin laajasti huumorin paikkaa erilaisissa tilanteissa; miten 

huumori näyttäytyy yhteiskunnassamme ja millaisen aseman se ottaa itselleen. Kirjassa on 

erikseen luku myös uskonnon ja huumorin välisestä suhteesta. Uskonnon ja huumorin välisen 

suhteen tutkimusta esittelee tarkemmin Essi Mäkelän ja Hanna Gebraadin luku Huumori 

kirjasta Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia (2020). Kirjan ovat toimittaneet Heikki 

Pesonen ja Tuula Sakaranaho. Mäkelän ja Gebraadin kirjoittama luku on yleispätevä 

kokonaiskatsaus uskonnon ja huumorin väliselle suhteelle. Yhdessä Hietalahden kanssa, 

teokset kattavat valtaosan tämän tutkielman huumoria koskettavasta teoreettisesta 

viitekehyksestä. 

Tutkielman tutkimusmenetelmänä käytetään kriittistä diskurssianalyysiä (KDA), joka 

pohjautuu Norman Faircloughin teokseen Critical discourse analysis: the critical study of 

language (2010). Teoksessa käydään läpi kriittisen diskurssianalyysin viitekehys. Diskurssit 

ymmärretään sosiaalisina käytäntöinä. KDA käsittelee diskursseja laajemmasta sosiaalisesta 

kontekstista ja kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti ideologiat ja hegemoniat. Ideologiat 

määrittelevät keskustelun sisältöä mutta myös niitä tapoja, joilla keskustelua muotoutuu. 

Faircloughin teos on kattava katsaus kieleen ja sen rooliin yhteiskunnassa. Uskontotieteissä 

diskursiivisen tutkimuksen perusteita ovat rakentaneet Teemu Taira ja Titus Hjelm. Tairan 

teos Pehmeitä kumouksia: uskonto, media, nykyaika (2015) tarjoaa käsitteen diskursiivisen 

uskontotieteen tutkimukselle. Tätä syventää Hjelmin artikkelit Religion, Discourse and 

Power: A Contribution towards a Critical Sociology of Religion (2014) ja Mapping the 

Discursive Study of Religion (2020).  Hjelm perehtyy tutkimuksessaan vielä tarkemmin 
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diskurssianalyysiin ja sen tarjoamiin välineisiin uskontotieteen tutkimuksessa. Viimeisin 

artikkeli auttaa oivallisesti ymmärtämään, kuinka eri tavoin ja laajasti diskursiivista 

tutkimusta voidaan hyödyntää uskontotieteen saralla. Tairan ja Hjelmin tutkimukset ovat 

merkittävässä osassa sekä kriittisen diskurssianalyysin kuin diskursiivisen 

uskonnontutkimuksen ymmärtämistä, koska he tuovat yhteen diskursiivisen ja uskontotieteen 

tutkimuksen.  

Suomalainen stand up -komiikka on popularisoitunut vasta viimeisten vuosikymmenien 

aikana, joten tutkimusta suomalaisesta stand up -komiikasta ei ole vielä paljon. Selkeä 

uranuurtaja suomalaisen stand up -komiikan tutkimuksessa on tutkijatohtori Antti Lindfors. 

Lindforsin väitöskirja Intimately allegorical: the poetics of self-mediation in stand-up comedy 

(2019) on yksityiskohtainen tutkimus suomalaisen stand up -komiikan luonteesta. Siinä 

tutkitaan stand up -komiikkaa esityksenä. Tarkempana tutkimuskohteena on se, miten 

koomikko välittää itseään yleisölleen. Väitöskirja lähestyy näitä aiheita folkloristiikan, 

kulttuuritutkimuksen ja antropologian näkökulmista. Lindforsin artikkeli Ironia ja 

kontekstualisoinnin merkit stand up -komiikassa (2015) on käytännöllinen esimerkki siitä, 

miten stand up -esityksiä voidaan tutkia. Hän tutkii valittuja Teemu Vesterisen stand up -

esityksiä määrittäen ensin kohdediskurssin ja tarkastellen sen pohjalta, miten 

kontekstualisointi ja ironia muuttavat diskurssin merkitystä ja rakennetta.  

 

1.3 Tutkimuskysymykset  

Tämän tutkielman kiinnostuksen kohteena on se, miten suomalaiset stand up -koomikot 

käyttävät uskontoa huumorin välineenä. Jaan tämän kantavan pääkysymyksen pienempiin 

osiin, jotta tutkielman ydinongelma ja tarkastelunäkökulma tarkentuvat. Tutkielman 

kysymykseksi muotoutuu: miten suomalaiset stand up -koomikot puhuvat uskonnosta, eli 

millaisia uskontoon liittyviä diskursseja stand up -komiikassa esiintyy? Tätä seuraavat kaksi 

tarkentavaa alakysymystä, joista ensimmäinen on se, millaiseen asemaan uskonto asettuu 

koomikoiden puheissa ja millainen merkitys uskonnolle annetaan. Tutkielma noudattaa 

diskursiivisen uskontotieteen lähestymistapaa, jossa kiinnostuksena ei ole se, miten tutkija 

määrittelee uskonnon vaan kuinka tutkittava kohde määrittelee uskonnon tai 

uskonnollisuuden. Diskursiivisen luonteen vuoksi toiseksi alakysymykseksi muodostuu 

valtasuhteet: millaisia valtasuhteita koomikon puheessa ilmenee ja kritisoiko vai vahvistaako 

hän niitä? Tässäkin kysymyksessä ollaan kiinnostuneita siitä, millaiseen asemaan uskonto 

asettuu valtasuhteiden tarkastelussa. Alla koottuna tutkimuskysymys ja sen alakysymykset:  
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Miten suomalaiset stand up -koomikot puhuvat uskonnosta, eli millaisia uskontoon 

liittyviä diskursseja stand up -komiikassa esiintyy? 

Millaisia merkityksiä uskonto saa ja mihin asemaan se asetetaan koomikoiden 

puheessa? 

Millaisia valtasuhteita diskursseista ilmenee ja kritisoiko vai vahvistaako 

koomikko niitä? 

  

1.4 Tutkielman kulku 

Johdannossa tutustutaan lyhyesti stand up -komiikkaan ja siihen, miten se rantautuu Suomeen. 

Tämän jälkeen kartoitetaan tutkielman aiheen merkitystä ja taustaa. Samoin perehdytään 

tutkielman kannalta merkittäväksi nousseeksi uskonnon ja huumorin välisen suhteen sekä 

stand up -komiikan aiempaan tutkimukseen. Johdannon lopuksi esitellään vielä tutkielman 

tutkimuskysymykset. Toisessa luvussa esittelen tutkielman aineiston, tutkimusmenetelmän ja 

tutkielman teoreettisen viitekehyksen. Kerron ensin aineistosta, miksi olen päätynyt kyseiseen 

aineistoon ja kuinka se on muotoutunut. Siinä ohessa kerron siitä, miten tulen käyttämään 

aineistoani analyysiluvussa. Aineiston esittelyn jälkeen syvennyn käyttämiini metodologisiin 

menetelmiin sekä teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimusmenetelmäksi olen valinnut kriittisen 

diskurssianalyysin, johon perehdytään tarkemmin toisen luvun alaluvuissa 2.3 

Diskurssianalyysi ja 2.4 Kriittinen diskurssianalyysi. Tutkimusmenetelmän jälkeen 

syvennytään enemmän tutkielman teoreettiseen viitekehykseen, joka pohjautuu diskursiivisen 

uskonnontutkimuksen kenttään. Teoreettista viitekehystä laajennetaan huumorintutkimukseen 

ottamalla käyttöön huumorin kolme yleisintä teoriaa, jotka esitellään erikseen teoreettisen 

viitekehyksen luvun lopussa. Kolmannessa luvussa siirryn analysoimaan aineistoa esiteltyjen 

teorioiden ja valitun tutkimusmenetelmän valossa. Tutkielma päättyy neljänteen lukuun, jossa 

nivotaan yhteen analyysin lopputulokset ja tarkastellaan tutkimuksen mahdollisia 

jatkosuuntauksia. Lopuksi tuon esille tutkielmassa käytetyn kirjallisuuden ja muut lähteet.   
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2. Aineisto ja teoreettismetodologinen viitekehys  

2.1 Aineisto 

Aineisto perustuu Ruutu -suoratoistopalvelun tarjoamiin Stand up! -televisiosarjan 

tuotantokausiin 2–4.  Ensimmäinen tuotantokausi on julkaistu vuonna 2017, toinen 

tuotantokausi vuonna 2018 ja neljäs tuotantokausi vuonna 2020. Toisessa tuotantokaudessa 

on 12 jaksoa, kolmannessa ja neljännessä 10 jaksoa. Kaikki jaksot ovat ilmaiseksi 

katsottavissa Ruutu -suoratoistopalvelussa. Mainittakoon, että toisen tuotantokauden 

suoratoisto päättyi 21.9.2020. Aineisto on ollut jo siihen mennessä valmiiksi litteroituna, joten 

suoratoiston päättyminen ei estä toisella tuotantokaudella esitettyjen vitsien tarkastelua. Stand 

up! -sarjan toinen ja kolmas tuotantokausi ovat hyvin samantyylisiä keskenään. Jokaisessa 

jaksossa esiintyy 3–4 eri stand up -koomikkoa. Jokaisen koomikon esitys kestää hieman 

päälle kymmenen minuuttia. Jokaista esitystä isännöi stand up -koomikko Mika Eirtovaara, 

joka lämmittää yleisöä ja juontaa muut koomikot lavalle.  

Neljäs tuotantokausi poikkeaa aiemmasta mallista uudella formaatilla. Iltoja isännöivät 

vuorotellen Heikki Vilja ja Jussi Simola. Jokaisessa jaksossa esiintyy koomikko Robert 

Pettersonin lisäksi viisi eri koomikkoa. Pettersonilla on erikoisrooli. Jakson alussa yleisöä 

pyydetään antamaan hänelle sattumanvaraisia sanoja, joista hän illan lopuksi esittelee 

itsekeksimänsä puujalkavitsin. Puujalkavitseistä yksikään ei liity uskontoon, joten ne eivät 

päätyneet aineistoon. Neljännen tuotantokauden jokaisessa jaksossa on myös niin sanottu 

”tulokasosio”, jossa tuntemattomammat stand up -koomikot saavat tehdä oman 

ensiesitysdebyyttinsä televisiossa. Uusia tulokkaita esitellään jokaisessa jaksossa kaksi. 

Tulokkaiden esitykset ovat hieman lyhyempiä kuin kokeneempien koomikoiden. Koska 

neljännessä tuotantokaudessa on enemmän esiintyjiä, koomikoiden esitykset ovat lyhyempiä 

kuin muilla tuotantokausilla. Kaikkien tuotantokausien jaksot kestävät vaihtelevasti 41–43 

minuuttia. Aineistooni kertyy 22 eri stand up -koomikkoa ja litteroituja kohtauksia kertyy 

kaiken kaikkiaan 42. Osa koomikoista esiintyy useampaan kertaan eri tuotantokausilla, ja 

aineistoon kertyy samoilta koomikoilta useampia kohtauksia. Olen litteroinut aineistoon 

koomikkojen esityksistä vain ne osuudet, joissa käsitellään uskontoa.  

Tämä tutkielma noudattaa laadullisen tutkimuksen periaatteita. Laadullisen tutkimuksen 

aineiston rajaamiseen kuuluu tulkinnallisuutta. Tutkijan omat kiinnostuksenkohteet ja 

näkökulmat vaikuttavat aineiston rakentumiseen ja sen luonteeseen9. Aineiston kannalta on 

olennaista selittää, miksi olen päätynyt juuri tämän tyyliseen aineistoon. Stand up! -

 
9 Kiviniemi 2018, 62–63.  



7 

 

televisiosarjassa esiintyy useita eri koomikoita aloittelijoista kokeneimpiin. Televisiosarjan 

myötä pystytään tarkastelemaan mahdollisimman monia erilaisia koomikoita ja heidän 

esityksiään. Näin aineisto on moniulotteinen ja huomioi laajasti erilaisia esityksiä ja niiden 

antia.  

Rakensin aineiston katsomalla ensin jokaisen tuotantokauden kaikki jaksot läpi. Jos 

koomikko mainitsi jotain uskonnollissävytteistä esityksessään, kirjasin ylös lyhyesti: kuka 

puhui, mistä puhuttiin, missä jaksossa, missä tuotantokaudessa ja missä kohtaa jaksoa. 

Kirjasin ylös vitsit, joissa mainitaan jotain uskonnollisista henkilöistä, yhteisöistä, 

symboleista, traditioista, paikoista, ammateista tai teksteistä. Ohitin tietoisesti uskonnolliset 

kirosanat, koska katsoin, etteivät ne ole olennaisia tutkimustehtävän näkökulmasta. Se, mikä 

määrittyi uskonnolliseksi sisällöksi, perustuu omaan tulkintaani, minkä vuoksi aineistosta on 

voinut jäädä pois jotakin uskonnolliseksi tulkittavissa olevaa sisältöä. Joissakin esityksissä 

jouduin pysähtymään ja puntaroimaan rajausta uskonnollisen ja ei-uskonnollisen sisällön 

välillä. Pidin tämän aineistoon kohdistuvan ongelman jatkuvasti mielessäni ja se on myös 

ollut syy sille, miksi litteroin vitsiä ympäröivää kontekstia. Osa vitseistä nimittäin rakentui 

uskonnollisen kontekstin ympärille, vaikkei välttämättä uskontoa itsessään mainittu suoraan.  

Katsottuani jokaisen tuotantokauden jaksot ja merkittyäni ne, kävin jaksot uudestaan 

läpi litteroimalla merkitsemäni vitsit. Litteroin aineiston siten, että olen ottanut huomioon 

puhujan pohjustaman kontekstin, varsinkin jos se oli vitsin kerronnan kannalta tärkeässä 

osassa. Olen litteroinut koomikoiden vitsit sanasta sanaan. Jos yleisö on keskeyttänyt 

koomikon taputuksilla tai nauruilla, olen merkinnyt ne erikseen litteroituun aineistoon. Mikäli 

koomikko piti pitkiä taukoja vitsinsä aikana, merkitsin myös nämä. Jos vitsiin liittyy 

jonkinlaista liikehdintää, olen yrittänyt ottaa nämä huomioon. Liikehdintä ja ylimääräiset 

äännähdykset eivät ole kuitenkaan merkittävässä osassa tätä tutkimustehtävää. 

Koska aineistonani toimii televisiosarjan pohjalta kerätyt litteraatit, on hyvä käsitellä 

aineistoon liittyviä eettisiä ongelmia. Tekijänoikeuslaki suojaa tekijän omaa teosta. Teos voi 

olla kirjallinen, taiteellinen tai suullinen esitys tai tuotos. Teos on saatettu yleisön saataville, 

kun se esitetään esimerkiksi julkisessa esitystapahtumassa paikalla olevalle yleisölle.10 

Koomikot ovat esiintyneet valtakunnallisesti esitetyssä televisiosarjassa omilla nimillään. 

Heidän teoksensa ovat yhä katsottavissa Ruutu -suoratoistopalvelun kautta. Kunnioitan 

koomikoiden teoksia noudattamalla tekijänoikeuslain 22. pykälän sitaattioikeutta. 

Julkistetussa teoksessa on oikeus lainauksiin, mikäli ne tapahtuvat hyvin tapojen mukaisesti. 

 
10 Tekijänoikeuslaki 1§ & 2§,  https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404  

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404
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Sitaatista tulee olla selkeä yhteys teoksen alkuperäiseen esittäjään. Asiallista on mainita 

vähintään alkuperäisen tekijän nimi ja lähde.11 Olen pyrkinyt litteroimaan koomikoiden vitsit 

mahdollisimman sanatarkasti. Mainitsen aina litteroidun vitsin esittäjän koko nimen, jakson, 

tuotantokauden sekä vitsin aikavälin jaksossa. Nämä ovat näkyvissä aineistossa ja 

analyysiosiossa, kun viittaan valitsemieni koomikoiden vitseihin. Analyysiluvussa käytettyjen 

vitsien tiedot löytyvät alaviitteistä. Kuka tahansa voi siis halutessaan mennä kyseiseen 

jaksoon, kyseiseen merkittyyn kohtaan ja varmistaa litteroidun vitsin aitous. Näillä 

toiminnoilla haluan osoittaa, että tutkielmassa ei rikota koomikoiden oikeuksia. Korostan, 

ettei tutkielman tarkoituksena ole antaa minkäänlaista kritiikkiä tai palautetta koomikon 

tekemästä työstä. Olen kiinnostunut siitä, miten koomikko käyttää uskontoa ja miten hän 

rakentaa huumoria uskonnon avulla. Koska koomikot voivat puhua lavalla millä tahansa 

tyylillä, mistä tahansa aiheesta, ei tarkasteltavia vitsejä voida pitää todellisuutta vastaavina, 

vaan ne ovat sosiaalisen todellisuuden yksittäisiä rakentumia, jotka heijastelevat jotain 

yhteiskunnastamme ja kulttuuristamme. He rakentavat yhden humoristisen mallin kuvaamaan 

haluamaansa asiaa.  

 

 

2.2 Diskurssianalyysi 

Käytän tutkimusmenetelmänäni Norman Faircloughin kriittistä diskurssianalyysiä (KDA). 

Kriittinen diskurssianalyysi pohjautuu diskurssianalyysin metodologisen viitekehyksen alle. 

Tämän vuoksi selitän ensin yleisesti diskurssianalyysin perusperiaatteet, jotta olisi helpompi 

ymmärtää, mihin kriittinen diskurssianalyysi perustuu. Diskurssianalyysi on laadullinen 

tutkimusmenetelmä, jolla tutkitaan kielenkäyttöä, ja tarkastellaan, mitä kielellä tehdään ja 

tuotetaan sekä millaiseen sosiaaliseen toimintaan se liittyy. Puhuttu sekä kirjoitettu kieli ovat 

diskurssianalyysin tutkimuskohteita.12 Diskurssianalyysi ei ole selkeärajainen 

tutkimusmenetelmä, vaan enemmänkin väljä teoreettinen viitekehys. Se sallii tutkimuksen 

tarkastelussa erilaisia menetelmällisiä sovelluksia ja painopisteitä13. Analyysimenetelmä jakaa 

väljyydestään huolimatta silti yhteisiä metodisia käsityksiä, joista merkittävimmässä osassa 

on ymmärrys sosiaalisen todellisuuden rakentumisesta. Tutkimuksen kohteena on todellinen 

 
11 Tekijänoikeuslaki 22§, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 & 

https://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/oikeudellinen-neuvonta/tekijanoikeus/sitaattioikeus-ja-

yksityinen-kaytto.html 
12 Pälli & Lillqvist 2020, 375–376. Jokinen et al. 2016, 179–180.  
13 Jørgensen & Phillips 2002, 1. Pälli & Lillqvist 2020, 375–376.  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404
https://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/oikeudellinen-neuvonta/tekijanoikeus/sitaattioikeus-ja-yksityinen-kaytto.html
https://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/oikeudellinen-neuvonta/tekijanoikeus/sitaattioikeus-ja-yksityinen-kaytto.html
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kielenkäyttö, joka rakentaa, heijastaa sekä muokkaa sosiaalista todellisuutta.14 

Diskurssianalyysiä voidaan ymmärtää kielenkäytön ja merkitysvälitteisen toiminnan 

tutkimukseksi, jossa analysoidaan sitä, miten sosiaalista todellisuutta rakennetaan erilaisissa 

sosiaalisissa tilanteissa15. Analyysin kiinnostus kohdistuu siihen, miten yksilöt tekevät omaa 

toimintaansa tai ilmiöitään ymmärrettäviksi. Sama ilmiö, teko tai tila voidaan ymmärtää 

monin eri tavoin täysin perustellusti. Yhtä yksiselitteistä määrittelyä ei ole, tai jos on, voi sitä 

pitää vähintään puutteellisena. Käytännössä diskurssianalyysissä ollaan kiinnostuneita siitä, 

millaisia erilaisia kuvauksia ja selityksiä on erilaisissa tilanteissa ja millaisia asiatiloja sekä 

seurauksia niillä yritetään muodostaa tai rakentaa. Tutkittavalle ilmiölle tai asialle ei pyritä 

antamaan mitään yksittäisiä selityksiä tai syitä, vaan keskiössä on ne tavat, joilla toimijat 

kuvaavat ja nimeävät asiatilojaan. Sosiaalista todellisuutta pyritään ymmärtämään vasta tämän 

käsityksen kautta.16  

Sosiaalisen todellisuuden käsite perustuu sosiaaliseen konstruktionismiin. Sen mukaan 

todellisuus on sosiaalisesti rakentunutta. Maailma koostuu monista erillisistä todellisuuksien 

käsityksistä, joita erilaiset sosiaaliset tekijät, kuten yhteiskunta, asenteet, arvot tai kulttuuri, 

muokkaavat.17 Sosiaalisen konstruktionismin teoreettiset lähtökohdat ovat diskurssianalyysin 

keskeisiä piirteitä. Ensimmäisenä on oletus siitä, että kielenkäyttö ei vain kuvaa maailmaa, 

mutta merkityksellistää, jäsentää ja rakentaa sosiaalista todellisuuttamme. Toisin sanoen, 

diskurssit konstruoivat sosiaalista todellisuuttamme.18 Konstruoimalla yksilö 

merkityksellistää kuulemansa puheet ja näkemänsä tekstit. Merkityksellistäminen ei tapahdu 

tyhjiössä, vaan siihen liittyy ja vaikuttaa aktiivisesti yksilön sosiaalinen ja kulttuurinen 

ympäristö. Diskurssianalyysin toinen oletus perustuu siihen, miten kielenkäytöllä rakennetaan 

erilaisia merkityksiä. On olemassa monia erilaisia merkityssysteemien kirjoja, jotka tekevät 

sosiaalisesta todellisuudesta moninaisen. Nämä merkityssysteemit kilpailevat keskenään ja 

merkityksellistävät maailmaa ja sen suhteita sekä prosesseja.19 Jokainen stand up -keikka on 

erilainen. Jokainen koomikko rakentaa erilaista kuvaa, antavat erilaisia merkityksiä ja luovat 

omalla tavallaan humoristista todellisuutta. Heidän suhtautumisensa uskontoihin vaihtelee 

yksilöllisesti ja näkyy heidän merkityksenannossaan. Uskonto saa erilaisia merkityksiä 

 
14 Pälli & Lillqvist 2020, 375–376. 
15 Jokinen et al. 2016, 179.  
16 Jokinen et al. 2016, 187. 
17 Berger & Luckmann 1998, 13 & 30–31.  
18 Jokinen et al. 2016, 21–22.  
19 Jokinen et al. 2016, 26–27.  
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koomikoiden puheissa. Koomikko voi oman puheensa sisälläkin esitellä kilpailevia 

diskursseja keskenään, eli asettaa niiden merkityksiä vastakkain tai liittää merkityksiä yhteen.  

Diskurssianalyysissä on tärkeää ottaa huomioon konteksti. Konteksti tarkoittaa 

tapahtumatilanteen moniulotteisuutta. Ottaessaan kontekstin huomioon tutkimuksessa, 

tutkittavaa tekstiä, puhetta tai toimintaa tarkastellaan tietyssä ajassa ja paikassa, johon 

tutkimuksen tulkinta pyritään suhteuttamaan. Sanojen toistumisen määrällä ei sinänsä ole 

väliä, vaan konteksti kehittyy yksittäisistä lauseista lauseiden muodostamaan kokonaisuuteen. 

Kontekstiin liittyvää tulkintaa tehtäessä voi kiinnittää huomiota puhujan äänensävyyn. Tässä 

tutkielmassa on erityisen tärkeää ottaa huomioon kulttuurinen ja yhteiskunnallinen konteksti. 

Diskurssianalyysissä kulttuurisen kontekstin huomioon ottaminen tarkoittaa sitä, että pyritään 

tunnistamaan sellaisia piirteitä, joiden tulkitseminen vaatii tutkijaa huomioimaan omien 

kulttuuristen tapojen, yleisten yhteiskunnallisten ilmapiirien tunnustamisen ja esimerkiksi 

stereotypioiden huomioimisen. Tätä voidaan jatkaa niinkin pitkälle, että otetaan huomioon, 

miten kielenkäyttäjä suhteuttaa oman puheensa vasta-argumentoijia vastaan.20 

Diskurssianalyysin tutkimuskohteena ei ole yksilö, vaan sosiaaliset käytännöt. Yksilöt 

tuottavat yksin tai vuorovaikutuksessa toistensa kanssa sosiaalisia käytäntöjä. Huomio 

kiinnittyy siihen, miten toimija kiinnittää itsensä diskursseihin. Tutkimuksessa ei keskitytä 

siihen, mitä toimijan pään sisällä liikkuu sosiaalisten prosessien aikana, vaan miten toimija 

rakentaa itseään ja miten tämä rakentuminen tapahtuu. Toimijat antavat kielenkäytöllään 

merkityksiä itselleen mutta myös toisille. Yksilöt asettelevat itsensä ja toiset tietoisesti ja 

tiedostamattomasti erilaisiin positioihin merkityssysteemien kautta. Yksilö määrittää itse 

itseään ja puhuu asioistaan tai kokemuksistaan jopa ristiriitaiseen sävyyn. Erilaiset identiteetit 

ja roolit näkyvät yksilölle siinä vaiheessa eräänlaisina resursseina, joiden kautta he voivat 

puhua itsestään poikkeavista diskursseista. 21  Tätä tapahtuu stand up -komiikan piireissä 

usein. Koomikko voi esittää puhuvansa jonkun poliitikon puolesta, vaikkei allekirjoita itse 

poliitikon arvoja, asenteita tai puheita ollenkaan. Koomikolla on mahdollisuus ottaa lavalla 

itsestään hyvinkin poikkeavia erilaisia rooleja ja tuottaa huumoria niiden kautta. Tällöin hän 

voi puhua vaihtoehtoisten merkityssysteemien kautta. Kieli väittää jotain todellisuuden 

luonteesta samalla rakentaen sitä. Diskurssianalyysin olennaisena piirteenä on kielenkäytön 

seurauksia tuottava luonne. Tämä tarkoittaen siis sitä, että kiinnostus keskittyy siihen, mitä 

kielenkäyttäjä ilmaisuillaan tulee tuottaneeksi ja mitä hän jokaisella ilmaisullaan tekee.22 

 
20 Jokinen et al. 2016, 29–30.  
21 Jokinen et al. 2016, 34–35.  
22 Jokinen et al. 2016. 38–39.  
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2.4 Kriittinen diskurssianalyysi 

Kriittinen diskurssianalyysi keskittyy valtasuhteisiin ja eriarvoisuuteen. Kielenkäytössä 

esiintyvien valtasuhteiden ja eriarvoisuuden tutkiminen on se syy, miksi menetelmää 

kutsutaan kriittiseksi diskurssianalyysiksi. Näitä ongelmakohtia lähestytään kriittisesti, mistä 

tulee analyysin nimitys. KDA ei tarkastele valtasuhteita vain yhteiskunnallisella tasolla, vaan 

ottaa huomioon arkipäivässä jatkuvasti vaikuttavia valtasuhteita, kuten poliisi ja kansalainen 

tai vanhemmat ja lapsi.23 Meidän kaikkien tulisi olla tasa-arvoisia, mutta sosiaaliset, poliittiset 

ja taloudelliset vallat ylläpitävät epätasa-arvoisuutta. Koomikot pystyvät paljastamaan näitä 

eriarvoisuuksia vitsailemalla niillä ja tarjoamalla uusia vaihtoehtoisia vastauksia tilalle 

huumorin avulla24.  

KDA ei rajaudu tiettyyn tieteenalaan, koulukuntaan tai diskursiiviseen teoriaan. Sen 

voidaan ajatella olevan laaja yleisnimitys kielenkäytön tutkimukselle, jossa pohjimmainen 

kiinnostus perustuu pakottavien sosiaalisten ongelmien perehtymiseen, jota se pyrkii 

ymmärtämään diskurssianalyysin menetelmien avuin.25 KDA noudattaa yleisen 

diskurssianalyysin lähtökohtia sosiaalisen todellisuuden rakentumisesta. Fairclough viittaa 

diskursseilla puhuttuun tai kirjoitettuun kielenkäyttöön. Diskurssit ovat sosiaalisesti 

rakennettuja mutta myös sosiaalisesti perustavia. Ne ovat sosiaalisesti perustavia 

(constitutive), sillä ne eivät vain reflektoi tai ilmennä todellisuudessa esiintyviä asioita, vaan 

ne rakentavat tai luovat niitä.26 Diskurssit samanaikaisesti osallistuvat ja muovaavat kolmea 

sosiaalista osa-aluetta: sosiaalisia identiteettejä, sosiaalisia suhteita ja tieto- ja 

uskomusjärjestelmiä.27 Tarkemmin sanoen, kielenkäyttö on sosiaalista todellisuutta 

rakentavaa, mutta myös osa sosiaalisen todellisuuden määrittelyä. Kriittinen diskurssianalyysi 

perehtyy siihen, millainen on kielenkäytön ja yhteiskunnan sosiaalisen todellisuuden 

rakentuminen.28  

Faircloughin mukaan jokainen diskursiivinen tapahtuma omaa kolme analyysin 

ulottuvuutta: tekstin, diskurssin käytännön ja sosiaalisen käytännön ulottuvuudet. Tekstin 

ulottuvuus käsittelee joko puhuttua tai kirjoitettua kieltä, eli tekstiä. Kyseisessä 

ulottuvuudessa tarkastellaan siis tekstin eri osuuksia; sitä millainen rakenne tekstillä on, 

 
23 van Dijk 1993, 250.  
24 Krefting 2014, 2.  
25 van Dijk 1993, 252. & Pietikäinen 2008, 194–195.  
26 Hjelm 2014, 858. 
27 Fairclough 2010, 92. Hjelm 2014, 858. & Pietikäinen 2008. 197.  
28 Pietikäinen 2008. 197. 
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millainen narratiivi tekstissä rakentuu, millaista kieltä siinä käytetään tai miten lausekkeet 

liittyvät toisiinsa. Tekstin analyysissä voi keskittyä äidinkielellisiin rakenteisiin, tiettyjen 

sanojen käyttöön, mitkä sanat ovat valittu ja miten tietyt sanat kuvaavat juuri kyseistä 

diskursiivista tapahtumaa. Tekstin analyysissä edetään ensin sanojen tarkastelusta lauseisiin ja 

sitten tekstiä analysoidaan kokonaisuutena.29 Tekstin ulottuvuuden analyysissä tarkastellaan 

sitä, millainen koomikon vitsin eli tekstin rakenne on ja mihin niillä pyritään viittaamaan. 

Tarkasteltaessa tekstin rakennetta yksityiskohtaisesti selviää koomikon pyrkimys siitä, mitä 

hän tarkoittaa vitsillään, millaisiin diskursseihin vitsi ohjautuu sekä millaiseen asemaan 

uskonto asettuu koomikon vitsissä.  

Fairclough kutsuu diskurssikäytäntöä tekstin ja sosiaalisen kontekstin välimaastoksi. 

Diskurssikäytännössä keskitytään tekstin tuottoon, jakeluun ja kulutukseen. Ulottuvuuden 

tarkoituksena on keskittyä siihen, kuinka tekstin tuottaja vetoaa valmiiksi olemassa oleviin 

diskursseihin ja genreihin sekä miten tekstin vastaanottajat lisäävät diskursseja ja genrejä 

tekstin tulkintaan ja käyttöön. Diskurssijärjestys (orders of discourse) tarkoittaa sitä, että 

kommunikoidussa tilanteessa vallitsee tietyt perinteiset diskurssit. Diskurssijärjestyksen 

sisällä vaikuttavat erilaiset genret, jotka ohjaavat kielenkäyttöä tietyissä tilanteissa. Näin 

esimerkiksi puhumme eri tavoin vanhemmille, kuin lääkärille. Näissä vuorovaikutuksellisissa 

tilanteissa vaikuttavat erilaiset diskurssit, jotka ohjaavat meitä toimimaan eri tavoin. 

Jokaisessa artikuloidussa tekstissä diskursseja ja diskurssigenrejä ilmenee siis tietyin tavoin. 

Diskurssijärjestys ei ole aina yhtä yksiviivainen, vaan diskurssijärjestykset voivat olla 

ristiriidassa keskenään ja yhdessä tekstissä voi esiintyä monia eri diskurssijärjestyksiä.30 

Tämän tutkielman näkökulmasta diskurssikäytännön voisi hahmottaa siten, kuinka stand up -

koomikko rakentaa vitsin humoristista puolta hyödyntämällä jo olemassa olevia keskusteluita 

ja kuinka hän muokkaa niitä osaksi omaa puhettaan.  

Diskurssikäytännön ulottuvuuteen liittyy Faircloughin käyttämä interdiskursiivisuuden 

käsite. Interdiskursiivisuutta voidaan pitää intertekstuaalisuuden muotona. Intertekstuaalisuus 

tarkoittaa, että kommunikoidut tilanteet voidaan palauttaa aikaisempiin tapahtumiin. 

Kommunikoidessa ei voi välttää olla käyttämästä toisen tuottamia tai käyttämiä lauseita tai 

vähintään sanoja. Fairclough kuvailee interdiskursiivisuutta artikuloidun tapahtuman ja 

diskurssijärjestyksen suhteena, jossa keskitytään siihen, millaisia diskurssikäytäntöjä nousee 

esiin. Tällöin monia eri diskursseja ja genrejä ilmenee samassa kommunikoidussa 

tapahtumassa. Kun diskursseja sekoitetaan keskenään, ne joko muokkaavat tai ylläpitävät 

 
29 Fairclough 2010, 94 & Hjelm 2014, 861. 
30 Fairclough 1992, 71–72. Jørgensen & Phillips 2002, 67–69.  
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sosiaalista valtaa. Diskurssien rakentumista ja muutosta voidaan tutkia analysoimalla, kuinka 

diskurssien suhde vaihtelee diskurssijärjestyksen kanssa tai mahdollisten monien 

diskurssijärjestyksien kanssa.31 On oletettavaa, että koomikot sekoittavat monenlaisia 

diskursseja keskenään ja vaihtelevat eri genrejen välillä. Näin interdiskursiivisuuden käsite 

auttaa tarkastelemaan koomikon esille tuomien diskurssien variaatiota. Stand up -koomikko 

esiintyy lavalla ja esittää komiikkaa yleisölle. Tilanteessa vallitsee jo eräänlainen 

diskurssijärjestys siitä, että koomikon on tarkoitus puhua viihdyttävästi yleisölleen. Jokaisella 

koomikolla on oma diskurssijärjestyksensä, eli tapansa olla ja puhua lavalla. Ottaessa 

huomioon diskurssikäytännön ulottuvuuden pystytään tarkastelemaan sitä, millaisia 

diskursseja koomikko nostaa esille, kuinka hän niitä tulkitsee ja sekoittaa keskenään.  

Sosiaalisen käytännön ulottuvuus sijoittuu laajemman sosiaalisen kontekstin 

tarkasteluun. Sosiaalisen käytännön ulottuvuus voi keskittyä diskursiivisen tilanteen 

kontekstiin, institutionaaliseen kontekstiin tai kulttuurin kontekstiin.32 Mainittakoon, että 

KDA on saanut kritiikkiä liiallisesta kontekstuaalisuudestaan. Oletus siitä, että 

kontekstuaalisuutta tapahtuu, tulisi pikemminkin ymmärtää, miten konteksti näkyy 

sosiaalisessa käyttäytymisessä.33 Kontekstin huomioonottaminen mahdollistaa silti sen, että 

voimme tutkia, miten sosiaaliset ja kulttuuriset puitteet ohjaavat puhettamme ja 

toimintaamme. Tutkielmassa stand up -komiikkaa tutkitaan sosiaalisena käytäntönä ja 

kyseisen käytännön suhdetta uskonnosta puhumiseen. Pyrkimyksenä on ymmärtää sitä, miten 

vitsissä ilmenee laajempi sosiaalinen konteksti. Laajemman sosiaalisen kontekstin tarkastelu 

auttaa selvittämään uskontojen asemaa stand up -koomikoiden puheissa. Näin pystytään 

hahmottamaan, millaisiin erilaisiin konteksteihin stand up -koomikot liittävät uskontoja 

koskettavat vitsinsä.  

Kaikki diskurssit eivät ole tasa-arvoisia. Jokaisella ihmisellä on mielipiteitä, mutta se 

kuka niistä saa puhua ja kuka kuuntelee, on riippuvainen yksilöiden keskinäisistä 

hierarkioista. Huomio keskittyy sosiopoliittisiin valtasuhteisiin.34 Vitsit ovat diskurssin sisällä 

olevia narratiiveja. Niiden kertominen vaatii kaikkien osallistujien antavan tilaa yhdelle 

kertojalle.35 Koomikolla on jo lavalle astuessaan eräänlainen valta-asema suhteessa 

yleisöönsä. Hän on se, joka saa puhua ja luoda huvittavaa todellisuutta. Hänellä on valta 

puhua haluamastaan asiasta, haluamallaan tavalla. Valta-asetelmaa voi tarkastella myös 

 
31 Fairclough 2010, 93. Jørgensen & Phillips 2002, 72. 
32 Fairlough 2010, 95.  
33 Juez 2009, 252. 
34 Hjelm 2014, 865–866. & Taira 2013, 31. 
35 Attardo 2015, 170.  
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vastavuoroisena tapahtumana, jossa yleisöllä on valta esimerkiksi olla nauramatta koomikon 

vitsille. Yleisö voi ilmaista tyytymättömyytensä buuaamalla. Heillä on valta osoittaa 

hyväksyntänsä taputtamalla tai nauramalla.  

Ideologia ja hegemonia ovat KDA:n avainkäsitteitä. Fairclough pitää ideologioita 

tärkeänä osana valtasuhteiden tarkastelussa, sillä ne ovat keskeisessä asemassa, kuinka valtaa 

säädellään, muokataan ja ylläpidetään.36 Ideologia on käsitteenä monitulkinnainen. Ideologian 

voi jakaa kolmeen erilaiseen käsitykseen. Neutraalissa ideologiakäsityksessä ideologia 

nähdään ajatusten ja uskomusten systeeminä tai näkemyksenä maailmasta. Negatiivinen 

ideologiakäsitys pitää ideologioita tietoisuuden vääristyminä, jotka häiritsevät tai estävät 

todellisuuden ymmärtämistä. Kriittinen näkemys pitää ideologioita tapana ylläpitää, muovata 

ja luoda uusia valtasuhteita. Ne esittävät ja rakentavat yhteiskuntaa. KDA keskittyy 

ideologisen kriittiseen puoleen.  

Diskurssi toimii ideologisesti silloin, kun tietty ajattelu- tai toimintatapa pidetään 

yksiselitteisen oikeanlaisena ja muut tavat hylätään. Maalaisjärkeä voidaan pitää erään 

asteisena ideologisena toimintana, sillä maalaisjärki ohjaa meidän arkipäiväistä ajatteluamme. 

Valtasuhteita tarkasteltaessa ollaan kiinnostuneita siitä, miten tieto on saanut totuuden aseman 

ja miten se vaikuttaa ihmisten asemiin. Totuuden aseman saavuttanutta tietoa kutsutaan 

hegemoniseksi diskurssiksi. Hegemonisessa diskurssissa vahvaksi osoitetut käsitykset 

syrjäyttävät heikommat ja muodostuvat ensisijaiseksi todellisuuden muodostamisen 

välineeksi. Hegemonisen diskurssin piirteisiin kuuluu yksinkertaistaminen tai kulttuuristen 

tottumusten käyttäminen perusteluna jollekin asialle. KDA:n pyrkimys on paljastaa tapoja, 

joilla vallan epätasapainoisuuksia ylläpidetään diskurssien avuin.37 

Kriittinen diskurssianalyysi on vahvasti yhteiskuntapoliittista, koska se keskittyy 

valtasuhteiden tarkasteluun ja varsinkin sen kritiikkiin. Analyysimenetelmää on kritisoitu sen 

poliittisesta asennoitumisesta.38 Diskurssianalyysi voi olla myös erittäin relativistista. Jos 

kaikessa nähdään diskursseja, mikä erottaa tutkijan diskurssin muista? Voiko sosiaalista 

todellisuutta määritellä mitenkään, jos se on jatkuvaa muutostilaa? 39  Tutkijan on hyvä 

tiedostaa oma positionsa. Jokaista tutkimusta ohjaavat tietyt sosiaaliset, taloudelliset ja 

poliittiset intressit.40 Kuten mainitsin jo aineistoa käsittelevässä luvussa, minun 

tutkijapositioni on vaikuttanut esimerkiksi aineiston muodostumiseen. Tulkitsen saamaani 

 
36 Fairclough 2010, 26.  
37 Hjelm 2001, 157. Hjelm 2014, 859–860. Pietikäinen 2008, 201–202.  
38 van Dijk 1993, 252 & Juez 2009, 252.  
39 Hjelm 2011, 144–146.  
40 Wodak & Meyer, 2016. 7.  
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tietoa omista lähtökohdistani, ja lähtökohtani vaikuttavat siihen, millaisia diskursseja tulen 

rakentamaan. Analyysiluvussa käsitellyt diskurssit ovat minun rakentamiani, ja diskurssit 

heijastelevat tavalla tai toisella aina tutkijan intressejä.   

Kriittisen diskurssianalyysin suurimpia haasteita on se, ettei analyysi pysty tarjoamaan 

selkeitä vastauksia kysymykseen miksi. Hegemonisetkaan diskurssit eivät selvennä käytännön 

seuraamuksia toiminnasta. Diskurssien syy-seuraussuhteet eivät ole yksiselitteisiä, ja mikäli 

tutkimuksessa haluttaisiin tehdä seuraamukseen kohdistuvia väitteitä, KDA tarvitsee tuekseen 

muita tutkimusmenetelmiä. Tämän tutkielman tutkimuskysymykset eivät liity syy-

seuraussuhteen tarkasteluun, eikä pyrkimyksenä ole selittää, miksi tietyt seuraamukset 

aiheutuvat tietystä toiminnasta. Tarkoituksena on tutkia humoristista sosiaalista toimintaa ja 

sitä, kuinka huvittavalla sosiaalisella toiminnalla muovataan ymmärrettyä todellisuutta. 

Pyrkimys ei ole ymmärtää puhuvatko koomikot totta tai ei, joten KDA:n menetelmälliset 

heikkoudet eivät merkittävästi kosketa tätä tutkielmaa. Esiintyessään koomikko luo huumorin 

keinoin sosiaalista todellisuutta, jonka tarkasteluun kriittinen diskurssianalyysi on hyödyllinen 

työkalu.  

 

 

2.5 Teoreettinen viitekehys 

Diskursiivinen uskontotiede 

Tämän tutkielman ensisijainen tutkimuskohde on uskonto. Kriittisen diskurssianalyysin 

ensisijainen kiinnostus keskittyy sosiaalisiin ongelmiin, kuten valtasuhteisiin. Nämä eivät 

poissulje toisiaan, koska KDA toimii monitieteellisenä analyysimenetelmänä. Olen pyrkinyt 

valitsemaan ohelle sellaisen teoreettisen viitekehyksen, joka tukee niin analyysimenetelmää 

kuin itse tutkimuskohteen syvempää ymmärtämistä. Tutkielma ottaa uskontososiologisen 

lähestymistavan erikoistuen diskursiiviseen uskontotieteen piiriin. Diskursiivinen lähtökohta 

uskontososiologiassa tarkoittaa sitä, että tarkastellaan tapoja, joilla uskontoa, uskomuksia ja 

hengellisyyttä rakennetaan keskusteluissa.41 

Diskurssitutkimus ja diskursiivinen uskontotiede jakavat yhteisiä metodologisia 

oletuksia diskurssin sosiaalisen todellisuuden luonteesta. Kielenkäyttö nähdään sosiaalisen 

todellisuuden rakentajana. Diskursiivisen tutkimuksen keskiössä ei ole yksilö, vaan 

tarkastelun keskiössä ovat diskursiiviset käytännöt. Tällöin ei kysytä, mitä yksilö miettii 

 
41 Hjelm 2014, 857.  
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puhuessaan uskonnoista, vaan kysytään, millaisen uskontodiskurssin hän rakentaa puhuessaan 

uskonnoista ja millaisia sosiaalisia seuraamuksia tällä diskurssilla on. Tämä vaatii diskurssin 

asettelua suhteessa muihin diskursseihin ja sosiaalisiin rakenteisiin.42 Kiinnostuksen kohteena 

ovat kulttuuristen merkitysten ja niiden tuottamien prosessien erittely. Diskurssit voivat 

ylläpitää tai haastaa valtasuhteita. Diskurssit eivät yksiselitteisesti kuitenkaan tee vaan toista 

niistä. Niiden on mahdollista tuottaa ja tehostaa valtaa. Ne voivat hyökätä valtaa vastaan, 

osoittaa sen ongelmakohtia ja estää sen leviämistä.43  

Valtasuhteiden tarkastelu palvelee aikaisemmin esitellyn tutkielman käyttämän 

analyysimenetelmän valintaa. Miten tutkimusmenetelmän voi suhteuttaa uskontoon? 

Uskontososiologi Peter Berger argumentoi kirjassaan The Social Reality of Religion (1967), 

että uskonto on historiallisesti vaikuttavimpia ja laajimpia legitimoinnin välineitä. Bergerin 

mukaan kaikki sosiaalinen legitimointi ylläpitää sosiaalisesti määriteltyä todellisuutta. 

Uskonto tarjoaa varman sosiaalisen todellisuuden muiden ympärille. Se korjaa puutteellista 

todellisuutta pyhällä, joka selittää ihmisten satunnaista toimintaa ja merkitystä.44 Legitimointi 

eli oikeuttaminen on hegemonian rakentamista. Tämän perusteella, uskontoa voidaan pitää 

ideologisena, koska se yrittää tukahduttaa kyseenalaistamattomalla pyhällä vaihtoehtoisia 

todellisuutta rakentavia malleja. Uskontojen legitimointi nivoutuu diskursiivisen tutkimuksen 

piiriin. Tarkasteltaessa tätä kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta kiinnostus keskittyy, 

miten diskurssien avulla legitimointi mahdollistetaan, kuinka diskurssit haastavat tai 

vahvistavat uskonnollisten valtarakenteiden muodostumista.45  

Teemu Taira kutsuu diskursiiviseksi uskonnontutkimukseksi sellaista tutkimusta, jossa 

tutkijan ensisijainen kiinnostus keskittyy uskonnon analyyttisestä määrittelystä 

tutkimuskohteeksi.46 Taira määrittelee kaksi uskontotieteellisesti erilaista diskursiivista 

lähestymistapaa. Tutkimuskohteena voi olla joko niin sanottu ”uskonnollinen diskurssi” tai 

”uskontoa koskeva diskurssi”. Uskonnollinen diskurssi keskittyy uskonnon käsitteen 

analyyttiseen puoleen, eli siis siihen, mikä ymmärretään uskonnoksi, ja millaisia keskeisiä 

erotteluja uskonnon määritellylle rakentuu. Uskontoa koskeva diskurssi välttelee uskonnon 

analyyttistä määrittelyä. Keskiössä on se, miten jokin yhteisö, toiminta tai käytäntö 

luokitellaan uskonnollisuudeksi tai uskonnoksi. Lisäksi syvennytään siihen, miten nämä 

erilaiset luokittelut vaikuttavat valtasuhteisiin yksilöstä yhteiskuntaan saakka. Tällöin siis 

 
42 Taira 2013, 28. & Hjelm 2020, 1005. 
43 Taira 2013, 32. Taira 2015(b), 107. 
44 Berger 1969, 32. & Hjelm 2014, 865–866.  
45 Hjelm 2014, 866.  
46 Taira 2015(a), 21–22.   
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tutkitaan erilaisia diskursseja, jotka esittävät väitteitä uskonnosta.47 Tämä tutkielma asettuu 

selkeästi uskontoa koskevan diskurssin lähestymistavan puolelle.  Koko tutkielman aineisto 

on myös koottu tämän lähestymistavan perusteella. Aineistossa on pyritty ottamaan huomioon 

mahdollisimman laaja kirjo, miten erilaisia ilmiöitä kuvaillaan uskonnoksi tai 

uskonnollisuudeksi. 

Uskonnontutkimuksessa diskurssianalyyttiselle lähestymistavalle on paikkansa, kun 

tarkastellaan esimerkiksi uskontoa ja sosiaalisia ongelmia. Tällöin tarkastellaan, kuinka 

uskontoa rakennetaan vastauksena sosiaalisiin ongelmiin tai kuinka se rakentaa niitä. Tätä voi 

tarkentaa keskittymällä vielä tarkemmin esimerkiksi siihen, miten uskontoa rakennetaan, 

tuotetaan ja muokataan julkisessa kuin yksityisessä keskustelussa. Kriittinen 

diskurssitutkimus auttaa ymmärtämään uskonnon erilaisia käyttötarkoituksia laajemmin 

yhteiskunnassa. Kriittinen diskurssitutkimus uskonnosta auttaa tutkimaan, kuinka 

arkielämässä uskonnon rakenteet osallistuvat valtasuhteiden ylläpitoon tai muutokseen.48 

Kriittisen diskurssianalyysin avuin pystyy tutkimaan syvällisesti sitä, millainen asema 

uskonnolla on suomalaisessa stand up -komiikassa. Pystymme myös selvittämään, millaisilla 

tavoilla uskonnosta vitsaillaan ja puhuvatko koomikot uskonnosta vastauksena sosiaalisiin 

ongelmiin, vai rakentaako uskonto niitä. Näistä esiin nousseista uskontodiskursseista 

pystymme tarkastelemaan, millaisia valtasuhteita koomikoiden vitsit heijastelevat.  

 

Huumorin teoriat  

Kirjassa Uskontotieteen ilmiöt ja näkökulmia (2020) luvussa Huumori kirjoittajat Essi Mäkelä 

ja Hanna Gebraad toteavat, että huumorin avulla voidaan rakentaa ja kyseenalaistaa 

valtasuhteita. Huumori on luonnollinen osa sosiaalisia ilmiöitä. Sillä luodaan 

yhteydentunnetta ja erotellaan ihmisiä sisä- ja ulkoryhmiin. Sillä haastetaan rationaalista 

keskustelua ja perinteisiä arvojamme. Huumori laittaa meidät tarkastelemaan arvojamme 

uudesta näkökulmasta hauskuutensa avulla. Vaikka huumorin tarkoituksena olisi 

huvittuneisuus, se on silti laaja-alainen ilmiö. Se arvioi kohdettaan, haastaa samanmielisyyttä, 

käsittelee tabuja ja mahdollisesti rikkoo normeja. On siis luontevaa todeta, että huumorin 

käsite on monitulkinnallinen ja laaja. Sen voidaan nykyään ajatella olevan synonyymi sanoille 

komiikka, vitsailu ja parodia. Huumori toimii eräänlaisena kattokäsitteenä sen alla oleville 

erilaisille ilmaisutavoille. Ymmärrän huumorin käsitteen Mäkelän ja Gebraadin määrittelyn 

 
47 Taira 2015(b), 110.  
48 Hjelm 2011, 144. & Hjelm 2020, 1020–1021.  
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tavoin puheena tai tekstinä, jota pidetään hauskana tai pyritään esittämään hauskana. 

Tutkielmassa stand up -komedia nivoutuu diskursiivisen uskonnontutkimuksen ohella 

uskonto- ja populaarikulttuuritutkimuksen kenttään. Uskonnon ja populaarikulttuurin 

välisessä tutkimuksessa yleensä tutkitaan, miten uskonnollisia aiheita ylipäätään esityksissä 

käsitellään. Uskonnolla vitsailun tavat ja tyylit kertovat paljon yhteiskunnassa vallitsevista 

uskontokäsityksistä, uskonnon asemasta ja valtasuhteista.49 Tämän tutkielman ydin rakentuu 

ja tiivistyy yllä esitellyn tarkastelun pohjalle.  

Huumorin teoreettiset näkökulmat pohjautuvat kolmeen huumoria tarkastelevaan 

teoriaan. Näitä teorioita kutsutaan nimillä ylemmyysteoria (superiority theory), 

huojennusteoria (relief theory) ja inkongruenssiteoria (incongruity theory). Nämä kolme 

teoriaa auttavat hahmottamaan aiemmin esiteltyä diskursiivista näkökulmaa sekä sitä, miten 

moni eri tavoin huumori rakentuu koomikoiden vitseissä.  

Ylemmyysteoria perustuu siihen, että huumorin avulla yksilö kokee itsensä toista 

ylempiarvoiseksi. Thomas Hobbes määrittelee naurun lähteeksi sen, että yksilö kokee 

yllättävää korkea-arvoisuuden tunnetta itsestään verrattuna johonkin toiseen heikommassa 

asemassa olevaan tai omiin aikaisempiin heikompiin kokemuksiin. Kohteesta tulee koominen 

sen heikkouden tai surkeutensa vuoksi ja muut nauravat tälle ylhäältä. Ylempiarvoisuus ei 

välttämättä yksin selitä naurua, vaan nauraja voi nauraa ylemmässä asemassa olevalle 

henkilölle, jos tuo erottautuu jonkin toisen virheen tai epäonnistumisen kautta. Teoria juontuu 

Antiikin filosofien ajoilta. Esimerkiksi Sokrates koki, että naurunkohteeksi voitiin kohdistaa 

ihmisiä, jotka eivät voineet kostaa heihin kohdistettua pilkkaa. Heikon yksilön tyhmyys on 

naurettavaa, ylemmän vaarallista. Kun huumori kohdistuu toisen heikkouteen, on 

ymmärrettävissä, että vitsailija yrittää alleviivata omaa erinomaisuuttaan heikompaan 

nähden.50 Ylemmyysteorian heikoimpia puolia on se, että ylemmyyden tunnetta ei voida pitää 

välttämättömyytenä huumorille. Tiettyjä asioita voidaan pitää hauskana, vaikka niihin ei liity 

mitään ylemmyyden tunnetta. Samoin voimme kokea olevamme esimerkiksi korkea-

arvoisempia kuin koira, mutta se ei tee asiasta välttämättä hauskaa. Jos kuitenkin 

ylemmyysteoriaa tarkastellaan niin, että huumoria yleensä vauhdittaa mahdollinen 

ylemmyyden tunne, se on hyvin tuettu empiirinen väite.51 Kriittinen diskurssianalyysi ja 

ylemmyyden teoria sopivat luontevasti yhteen tarkasteluiden välineinä. Ylemmyyden teoria 

 
49 Hietalahti 2018, 25, 37–38 & 60. Mäkelä & Gebraad 2020, 246–248.  
50 Hietalahti 2018, 39, 41 & 59. Smuts, https://iep.utm.edu/humor/ 
51 Smuts, https://iep.utm.edu/humor/ 

https://iep.utm.edu/humor/
https://iep.utm.edu/humor/
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auttaa hahmottamaan KDA:n valtasuhteiden tarkastelua ja syventymään siihen, miten 

humoristisilla tapauksilla valtasuhteiden rakenteita muutetaan tai mahdollisesti ylläpidetään.  

Herbert Spencerin ajatuksia kehittänyttä Sigmund Freudia voidaan pitää 

huojennusteorian tunnetuimpana kehittäjänä. Huojennusteoriassa huumori nähdään tapana 

vapauttaa ylimääräistä energiaa tai jännitystä ja tuoda huojennuksen, helpotuksen tunnetta.52 

Vitsitilanteessa säästetään energiaa silloin, kun yksilö välttää henkiset torjuntamekanismit. 

Tällöin ihminen kokee huojennusta.  Freudin mukaan huumorin avulla yksilö pystyy 

kiertämään ulkoisia kuin sisäisiä esteitä. Ulkoiset esteet ovat yhteiskunnan asettamia rajoja ja 

säädöksiä, jotka vaikuttavat yksilön toimintaan. Otolliseksi naurunkohteeksi osoittautuu 

ylemmässä asemassa olevat ilmiöt, ihmiset, instituutiot tai esimerkiksi jopa 

elämänkatsomukset tai moraaliset opinkappaleet. Sisäiset esteet vastaavat sivistyskäsityksen 

myötä estyneitä yksilön intohimojen ilmaisuja. Vitseillä yksilö yrittää ilmaista halua toteuttaa 

intohimojaan. Vaikka perimmäinen idea on siinä, että vitsit tuottavat huojennusta. Freudin 

mielestä huumorilla voidaan vaikuttaa kuulijoiden käsitykseen sellaisia totuuksia kohtaan, 

joihin nuo ovat aikaisemmin uskoneet.53  

Teorian ongelmallisuus liittyy siihen, miten se ei pysty erottamaan humoristista naurua 

ei-humoristisesta. Teoria väittää, että yleisö tulee nauramaan mutta se, nauraako yleisö 

koomisuudelle vai huojentumisen tunteelle, on vaikea määritellä.54 Monet lisäksi kritisoivat 

Freudin tapaa laajentaa teorioitaan, jotta jokaisesta ihmistoiminnasta olisi havaittavissa jotain 

alitajuntaisten motiivien ohjaamaa toimintaa.55 Vaikka Freud pystyy selittämään teoriallaan 

sen, miksi tietyt jännittyneet vitsit ovat hauskoja, huojennusteoria kaipaa vierelleen toisen 

huumorin teorian tarkentamaan tutkittavan kohteen humoristista rakennetta.56 Teoria on silti 

käytännöllinen ja sopii yhteen tutkielman diskursiivisen näkökulman kanssa. 

Ylemmyysteoriaan verrattuna, huojennusteoria mahdollistaa valtasuhteiden tarkastelun 

erityisesti niiden kriittisestä näkökulmasta. Valtasuhteet eivät yksiselitteisesti tapahdu 

ylemmiltä alemmille, vaan se on vuorovaikutuksellista57. Siksi on luonnollista, että vitsailua 

tapahtuu suuntaan ja toiseen. Ylemmyysteoria mahdollistaa hegemonioiden tarkastelun, kun 

taas huojennusteoria mahdollistaa hegemonioiden kriittisemmän tarkastelun.  

 
52 Carroll 2014, 29–30. Greene 2012, 137–138. Hietalahti 2018, 44–45.  
53 Hietalahti 2018, 45–48.  
54 Greene 2012, 138.  
55 Billig 2005, 155.  
56 Smuts, https://iep.utm.edu/humor/ 
57 van Dijk 1993, 250 & 255.  
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Inkongruenssiteoria eli yhteensopimattomuudenteoria on hallitsevin huumorin teoria. 

Huumorin tutkimuksessa on pystytty tulemaan eräänlaiseen yksimielisyyteen siitä, että 

huumorin ytimessä on ristiriitaisuus. Yhteensopimattomuutta (incongruity) voidaan pitää 

eräänlaisena kattoterminä. Huumorin teoriana se pystyy kattamaan pitkälti kaikki hauskana 

koetut tilanteet. Yhteensopimattomuuden teorian avainidea on se, että huumori tai hauskuus 

nousee siitä, kun jostakin oletetusta normista poiketaan yhteensopimattomuudella rikkoen 

meidän tapojamme ymmärtää maailmaa tai sitä, miten maailman pitäisi olla. Teoria olettaa, 

että jokin on ristiriidassa jonkin toisen asian kanssa, ja tuo jokin toinen asia voidaan 

ymmärtää sellaisena, mitä maailman on tai mitä sen tulisi olla. Koska määrittelemme 

maailmaa normien ja niiden poikkeavuuksien myötä, on olemassa valtava määrä asioita, jotka 

voimme tulkita sopimattomaksi tai ristiriitaiseksi.58 Huumoria voisi luonnehtia kulttuuristen 

kategorioiden ristiriidaksi. Joissakin vitseissä nimittäin voidaan muokata kulttuurisesti 

omittuja malleja pois paikaltaan. Näitä kategorioita rikkoessaan huumori haastaa 

kulttuurillemme tyypillisiä ajatus- ja toimintarakenteita.59  

Yhteensopimattomuusteorian vahvuus suhteessa muihin teorioihin on se, että teorialla 

voidaan tarpeen tullen selittää kaikki huumoritapaukset, mutta tämäkään ei ole aukotonta. 

Teorian ongelmallisempia kohtia on oletus siitä, että yleisö ymmärtää ympärillä hallitsevia 

ristiriitaisuuksia. Yleisön on ymmärrettävä vitsin konsepti, säännöt ja oletukset, joita 

huumorilla yritetään yhteensopimattomuudellaan rikkoa.60 Jotta vitsin konsepti olisi 

paremmin ymmärrettävissä, tämän takia kontekstin rakentaminen ja huomioonotto on myös 

tärkeää, koska konteksti osoittaa sen, milloin normista poiketaan.61 Tämän takia olen ottanut 

huomioon litteroinnissa koomikoiden rakentamia konteksteja vitsin ympärille, jotta vitsin 

ydin olisi helpommin tarkasteltavissa. Yhteensopimattomuuden rikkominen on 

heijastettavissa diskurssijärjestyksien haastamiseen. Yhteiskunnassa kuin yksilöiden elämässä 

vallitsee tietynlaiset diskurssijärjestykset. Huumoria syntyy, kun näitä rikotaan mitä 

ristiriitaisimmalla tavalla. Samaan aikaan, ne ottavat kantaa ylläpidettyyn 

diskurssijärjestykseen. Kuten Markku Toikka ja Maritta Vento toteavat stand up -oppaassaan 

Ala naurattaa! (2000) uusi näkökulma esitettyyn asiaan saadaan, kun se käännetään 

päälaelleen62. 

 

 
58 Carroll 2014, 15–18. Hietalahti 2018, 49–50. 
59 Hietalahti 2018, 50. 
60 Carroll 2014, 23.  
61 Keisalo 2018, 119.  
62 Toikka & Vento 2000, 25.  
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3. Analyysi 
Tässä luvussa aloitan aineiston tarkastelun yllä esitellyn analyysimenetelmän ja teoreettisen 

viitekehyksen pohjalta. Aloitan jokaisen analyysin luvun esittelemällä ensin aineiston pohjalta 

muodostamani diskurssin ja sen mahdollisten aladiskurssien pääideat. Sitten analysoin 

tarkemmin valitsemiani esimerkeiksi nostamiani vitsejä ja käyn läpi niiden sisältöä 

tutkimusmenetelmän ja teorian perusteella. Jokaisen luvun lopussa tarkastelen, miten 

diskurssi kokonaisuudessaan rakentuu ja millaisin lopputuloksin. Olen aineiston perusteella 

jakanut vitsit kolmeen ylädiskurssiin; kulttuurinen diskurssi, itseironinen diskurssi ja 

yhteiskunnallinen diskurssi. Kulttuurisen diskurssi muodostuu niiden vitsien pohjalta, jotka 

käsittelevät uskontoa sen kulttuurisen merkityksen kautta. Uskonnosta puhutaan 

arkipäiväiseen sävyyn ja osana jokapäiväistä elämää. Kulttuurinen diskurssi rakentuu 

kahdesta aladiskurssista: arkipäiväistävästä diskurssista sekä traditiodiskurssista. 

Aladiskurssien tarkoituksena on tarkentaa, miten eri tavoin uskonto ilmenee vitseissä, joissa 

uskonnoista puhutaan niiden kulttuurisen ymmärryksen ja kontekstin kautta. 

Yhteiskunnallinen diskurssi muodostuu kolmesta aladiskurssista: poliittisesta 

diskurssista, stereotypioita hyväksyvästä diskurssista ja stereotypioita kyseenalaistavasta 

diskurssista. Yhteiskunnallisessa diskurssissa uskonto liitetään osaksi jotain laajempaa 

yhteiskunnallista keskustelua. Itseironinen diskurssi asettuu kulttuurisen ja yhteiskunnallisen 

diskurssien väliin, koska itseironisessa diskurssissa vitsien sisällöt liittyvät sekä laajempaan 

yhteiskunnalliseen kuin myös kulttuuriseen kontekstiin. Itseironiassa vitsailu keskittyy 

enemmän yksilöön ja hänen kokemusmaailmaansa, jonka vuoksi molemmat kontekstit 

esiintyvät vitseissä. Itseironisella diskurssilla ei ole aladiskursseja. On olennaista mainita, että 

osa valitsemistani vitseistä voivat sijoittua monen eri diskurssin pariin. Olen pyrkinyt silti 

valitsemaan esimerkit niiden ydinsanoman perusteella. Alla on luomani taulukko, jonka 

tarkoituksena on auttaa hahmottamaan analyysissä löydettyjä päädiskursseja ja niiden 

mahdollisia aladiskursseja.  
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TAULUKKO 1.  Päädiskurssit ja niiden aladiskurssit. 

 

Kulttuurinen diskurssi Itseironinen diskurssi Yhteiskunnallinen 

diskurssi 

Arkipäiväistävä diskurssi  Poliittinen diskurssi 

Traditiodiskurssi Stereotypioita hyväksyvä 

diskurssi 

 Stereotypioita 

kyseenalaistava diskurssi 

 

 

3.1 Kulttuurinen diskurssi 

Kulttuurinen diskurssi muodostuu kahdesta aladiskurssista, jotka ovat arkipäiväistävä 

diskurssi ja traditiodiskurssi. Arkipäiväistävä diskurssi perustuu aineistossa esiintyviin 

vitseihin, joissa uskonnosta puhutaan arkiseen tyyliin. Uskonnot ja uskonnollisuus asetetaan 

jokapäiväisen kontekstiin, ja niistä puhutaan hyvin arkipäiväiseen sävyyn. Traditiodiskurssin 

vitseissä uskontoa käsitellään uskontojen perinteiden kautta. Uskontojen oppeja ja traditioita 

käytetään apuvälineenä hahmottamaan vitsin huumorin ydin. Joissakin vitseissä kuvattu 

traditio asetetaan vitsin kohteeksi hahmottamisen sijaan. Kokonaisuutena kulttuurinen 

diskurssi rakentuu aineiston pohjalta niiden vitsien ympärille, joissa koomikot käyttävät 

uskontoa sen kulttuurisessa merkityksessä. Uskonnosta sekä uskonnollisuudesta puhutaan sen 

kulttuurisen kontekstin kautta tai siten, kuinka uskonnot ja uskonnollisuudet ymmärretään 

vallitsevassa kulttuurissa.  

Arkipäiväistävä diskurssi 

 

Mulla on tatuointi tossa. [Osoittaa omaa tatuointiaan oikeassa käsivarressa.] Se on risti. Mä sanoin sen 

sen takia, et on luultu muuksikin. Koska niikun se on näin päin, se saattas olla myös Norjan lippu. 

Mustavalkosena, mut ei. Se on risti. Mä en oo mitenkään uskonnollinen, mut mä otin sen. Mä olin nuori 

kundi sillon kun mä otin ja mä olin tosi, tosi ylpee siitä. Mä näytin, mä satuin näkemään faijan sillon kun 

mä otin tän. Sanoin faijalle: ”Stiiga, risti, stiiga, eiks ooki makee? Kato, risti, eiks ooki makee?” Faija 

sano yhen asian, se oli silleen: ”Ei saatana.” Mä sanoin sille: ”Ei ni.”63 

Pete Kosonen pohjustaa vitsiään mainitsemalla erikseen, ettei ole uskonnollinen. Kosonen on 

koko aineistossa ainoa, joka suoraan vitsissään mainitsee oman uskonnottomuutensa. 

Toteamus asettaa ristiriidan sille, että Kosonen on tarkoituksellisesti valinnut itselleen ristiin 

viittaavan tatuoinnin. Puhuessaan koomikko jättää selittämättä sen, miksi on päätynyt 

valitsemaan ristitatuoinnin. Puhumalla omasta uskonnottomuudestaan hän etäännyttää itsensä 

 
63 Pete Kosonen, jakso 6, tuotantokausi 2. 8:59–9:27.  
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uskonnosta. Vitsissä ilmenee kulttuurissa vallitseva ajatus siitä, että risti mielletään 

uskonnollisuudeksi. Kriittisen diskurssianalyysin tekstiulottuvuuden näkökulmasta huomio 

kiinnittyy siihen, kuinka usein Kosonen erikseen osoittaa, että tatuointi on risti. Huumoria 

rakentaessa toistaminen on yleinen vitsailun tekniikka. Toistamisella pyritään rakentamaan 

vitsin humoristista perustaa. Vitsin vastaanottajat hyötyvät toistosta, koska se auttaa 

ymmärtämään vitsin idean. Stand up -komiikassa toisto on luonteva tapa kohentaa yleisön 

reaktiota ja saada yleisö ymmärtämään vitsin yhteensopimattomuuden luonne.64 

Uskonnottomuuden mainitseminen ja tyyli, jolla Kosonen puhuu rististä vahvistaa käsitystä 

siitä, että risti mielletään suomalaisessa kulttuurissa uskonnolliseksi symboliksi. Koomikko 

puhuu uskonnottomasta kontekstista, joka rakentaa arkipäiväistävää kuvaa uskonnosta. 

Uskonnon varsinaista arkipäiväistämistä tapahtuu myös silloin, kun koomikko vertaa ristiä 

Norjan valtion lippuun. Tällöin uskonnolliseksi symboliksi ymmärretty asia asetetaan uuteen 

kontekstiin, mikä muuttaa symbolin merkitystä. 

Ristikeskustelusta siirrytään vitsin huipentumaan, siihen mitä Kosonen on 

kontekstillaan rakentanut. Hän ottaa kaksi erilaista puhujakategoriaa, itsensä ja isänsä. Nämä 

puhujakategoriat vastaavat huojennusteorian ja ylemmyysteorian kaltaista välimaastoa. 

Ylemmyysteoria näkyy isähahmon ja koomikon oman nuoremman itsensä välisessä 

asetelmassa. Huojennuksen efekti tapahtuu silloin, kun isän ja pojan välinen jännittyneisyys 

raukeaa pojan vastauksen myötä. Tämä jännittyneisyys muodostuu silloin, kun poika kehuu 

isälleen tatuointiaan ja odottaa isänsä reaktiota. Isän reaktio perustuu kiroiluun, mikä on 

monitulkinnallinen. Kiroilu voi viitata isän yllättyneisyyteen tatuoinnista tai se voi viitata 

paholaiseen. Jännittyneisyys rakentuu tämän monitulkinnallisuuden myötä, jonka poika 

purkaa vastauksellaan. Valtasuhteiden näkökulmasta tähän on luokiteltavissa lisäksi 

yhteensopimattomuuden teoriaa, sillä isän voidaan ajatella olevan ylemmässä asemassa 

lapseensa nähden. Kun poika kuitenkin nokkelalla vastauksellaan ylittää isänsä asettaman 

jännittyneisyyden, ristiriita ratkeaa ja tarjoaa samalla huojennusta. Vitsissä on 

ymmärrettävissä myös erilainen inkongruenssin piirre. Kosonen korostaa, ettei ole 

uskonnollinen. Isälle kommentoidessaan hän silti viittaa ristin uskonnolliseen puoleen. Vitsi 

onkin oivallinen esimerkki siitä, kuinka huumorin teoriat täydentävät toisiaan.  

Meil on kotona omenapuita. Se on jännä, välillä tulee paljon omenaa välillä vähän vähemmän. Viime 

syksy oli semmonen, et tuli aika vähä. Multa niin ärsytti, vaimo meni aina kokeileen, et onko ne kypsiä 

ne omenat. Ja se otti aina yhden omenan pois sieltä. Multa pelotti, että ne loppuu ennenkun mä kerkeen 

tehdä niistä mitään. Niin piti jäädä oikein kyttäämään. Seuraavana päivänä se tuli töistä, suoraan hiippaili 

sinne omenapuulle. Mä olinki valmiina, siellä ikkunanrauossa. Huusin sieltä, että: ”Näpit irti. Et ota sitä 

omenaa.” Ei minkään näköistä auktoriteettia. Käänty kattomaan vaan ja huus mulle, että: ”Sinä et oo 

 
64 Schwarz 2010, 138–140.  
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mikään Jumala.” [Muutaman sekunnin tauko.] Mutta ihana vaimo. Vähän tän jälkeen se rupes silittää 

vaateita ja laitto silitysrautaa, töpseliä seinään ja siihen tuli joku oikosuluku. Rupes tulemaan tulta ja 

kipinöitä ja käsi ihan mustana. Siinä kohtaa kysyin, et: ”Vieläkö meet ottaan mun omenoita? ”, ens 

kerralla iskee salama päähän.65 

Matti Patrosen vitsin keskiössä on syntiinlankeemuskertomus. Omenapuu ja omenat toimivat 

tarinassa elävöittävinä symboleina, joilla Patronen yhdistää oman arkipäiväisen 

kertomuksensa Raamatun syntiinlankeemuskertomukseen. Niin Patronen itse, kuin vitsissä 

esitetty vaimo mainitsevat Jumalan suoraan. Vitsissä piilee oletus siitä, että kertomus on tuttu 

yleisölle, muutoin vitsin ydin ei olisi huvittava. Tämä osoittaa kristinuskon vahvaa 

kulttuurista asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Vitsissä ei missään vaiheessa 

kyseenalaisteta syntiinlankeemuksen asemaa tai kertomuksen ymmärrettävyyttä, koska sitä 

pidetään suhteellisen yksiselitteisesti ymmärrettävänä kristillisen kulttuurin kontekstista.   

Teksti- ja diskurssikäytännön ulottuvuuksia tarkastellen Patrosen vitsissä leikitellään 

valta-asemilla. Patronen puhuu paljon itsestään ja omasta asemastaan suhteessa vaimoonsa. 

Hän toteaa estäessään vaimoaan ottamasta omenoita, että: ”ei minkään näköistä 

auktoriteettia”, mikä puhtaasti viittaa valta-asemaan. Tosin tässä vaiheessa hän kritisoi 

enemmän omaa auktoriteetittomuuttaan ja vaimonsa valtaa suhteessa häneen. Vaikka 

Patronen kuinka yrittää estää vaimoaan ottamasta omenoita, vaimo viittaa hänen valta-

asemaansa vähättelemällä sitä, ettei miehellä ole Jumalan kaltaista voimaa hallita hänen 

toimintaansa. Jumalalla tässä viitataan juuri syntiinlankeemuskertomuksen Jumalaan ja hänen 

valtaansa Aatamiin ja Eevaan. Samoin Jumalaan viittaamisella rakentuu ajatus siitä, että 

Patrosen valta ei vastaa Jumalan kaltaista kaikkivoipaista valtaa. 

Syntiinlankeemuskertomuksen ja koomikon arkielämän yhdistäminen on interdiskursiivista. 

Kaksi toisistaan erilaista kertomusta liitetään yhteen. Interdiskursiivisuus on se elementti, 

jolla syntiinlankeemuskertomus arkipäiväistyy Patrosen vitsissä. 

Koomikon vitsin ytimessä esiintyy inkongruenssia. Ensin hänen vaimonsa väittää, että 

Patronen ei ole jumala, mutta kun pahaa tapahtuu, Patronen kääntää tilanteen aivan toisin päin 

viitaten, että olisi jumala. Vitsin huvittavuus nousee tästä ristiriidasta. On ylipäätään 

yhteensopimatonta, että Patronen vertaa itseään Jumalaan. Ristiriidan ytimestä on 

löydettävissä ylemmyysteoriaa. Ensin vaimo ilmoittaa Patroselle, ettei tämä ole mikään 

jumala, näin vähätellen miehensä ylemmyyttä. Patronen kuitenkin osoittaa tämän 

ylemmyyden myöhemmin vitsinsä lopun myötä. Patronen ottaa itselleen jumalan 

puhujakategorian, kun hän viittaa lopussa: ”vielä meet ottaan mun omenoita? ”, joissa sana 

”mun” viittaa juuri hänen eli Jumalan omenoihin. Tässä koomikko samaan aikaan vahvistaa 

 
65 Matti Patronen, jakso 3, tuotantokausi 3. 22:08–23:12 
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omaa puhujakategoriaansa jumalana ja oikeuttaa vitsissä esitettyä käytöstään. Tästä syntyy 

vitsin hauskuus. Uskonto toimii vertaiskuvana ja hahmottajana samalla rakentaen vitsin 

huvittavaa puolta.  

Ja jotenkin musta tuntuu, että autokorjaamolla sielläkin ne näkee et mä en ymmärrä mitään niistä. Mua 

aina pelottaa, että ne vedättää multa, kun vien sinne autoo. Vähä aikaa sitten vein auton korjaamolle, niin 

sano se tyyppi siellä, että: ”Nyt kuuluu semmosta kolinaa tuolta etupäästä, että nyt pitäis vaihtaa 

koiraluut”, niin mul oli et: ”Jaa, niinkö on? Vai pitäskö meidän kummin oottaa sen verran vaihetaan ne sit 

samalla kun tulee ne lepakonkynnet vaihtoon. Sen verran katoin aamulla, et sammakonsylkiastia oli 

täynnä ainakin. Niin se sano, et: ”Ei ku oikeesti. Pitää vaihtaa, tai muuten voi tulla onnettomuus.” Mä 

sanoin, et: ”Jos tehhään silleen, että en aja täydenkuun aikaan ollenkaan sillä. Sit mulla on yks tuttu 

pappi, niin se voi vaikka siunata tän, et jos sillä kevääseen saakka sitten selvittäs.”66 

 

Matti Patronen pohjustaa vitsiään kertomalla olevansa huolissaan, että autonasentajat 

vedättäisivät häntä, koska hän ei ymmärrä autoista mitään. Hän asettaa itsensä oman 

tietämättömyytensä takia alempaan asemaan. Asentajat voivat puhua hänelle mitä tahansa 

auton korjauksesta, eikä hän tietämättömyytensä takia osaa sanoa, huijataanko häntä vai ei. 

Tämän kontekstin myötä hän reagoi siksi sarkastisesti asentajan ehdotukseen, koska ehdotus 

kuulostaa hänelle kummalliselta. Kun asentaja varoittaa onnettomuudesta, huolestumisen 

sijaan, Patronen jatkaa sarkastista käyttäytymistään viemällä sen vielä pidemmälle vetoamalla 

taikauskoiseen oletukseen, että papin siunaus voisi auttaa autonkorjauksessa edes jonkin 

verran.  

Vitsissä leikitellään magialla. Käsitys magiasta rakennetaan sen populaarikulttuurisen 

käsityksen pohjalle. Käsitys on stereotyyppinen, ja vaikka vitsi ei varsinaisesti kyseenalaista 

taikauskoisuutta, vitsissä ivaillaan sille. Kun taikauskoisuutta käytetään liioittelun välineenä, 

sillä eräällä tavalla vitsaillaan myös taikauskoisille käsityksille. Taikauskoisuus nähdään 

mielettömänä, ja siksi sitä voidaan käyttää liioittelun välineenä, koska niin yleisö ymmärtää 

sen olevan liioittelua. Koomikko asettaa taikauskoisuuden ja magian käsitteet arkipäiväiseen 

kontekstiin puhumalla autonsa korjaamisesta. Taikauskoisia oletuksia ja magiaa vertaillaan 

auton erilaisiin osiin ja koomikon itsekeksimiin sarkastisiin osiin. Patronen käyttää yleisesti 

kulttuurissa vallitsevaa populaarikulttuurista käsitystä magiasta osoittamaan oma liioittelunsa. 

Kulttuurissa vallitsevan käsityksen myötä yleisön on helpompi ymmärtää vitsissä korostetun 

sarkastisen liioittelun ydin. Liioittelussa näkyy yhteensopimattomuuden piirre. Oletus, että 

papin siunaus pystyisi korjaamaan jotain vioittunutta, kuten tässä tapauksessa auton, on 

käänteistä ja odottamatonta. Humoristista rakennetta korostaa se, että vitsissä esitetään, että 

siunaus voisi todella korjata auton. 

 

 
66 Matti Patronen, jakso 3, tuotantokausi 3. 17:21–18:13 
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Mun toi veljellä on viisvuotias poika. Niin se poika kysy äitiltään kerran, että: ”Mitä muuta Jeesus on 

kuin teippi?” [Yleisö nauraa.] Sit se pistää niiku miettii, että minkälainen perhe niillä on. Et jos 

yleissivistys on tolla tasolla. Mut sit taas toisaalta sehän on hyvä, että sen päähän ei oo tungettu vielä 

mitään. Et se saa sitten ehkä myöhemmin päättää itte, että valikoida mitä ottaa vai ottaako mitään. Vai 

teippaako vaan. Voi olla tietysti, että se on uusateismin muoto mistä me muut ei tiedetä vielä mitään. 

Tietysti toi voi olla aika jännää tai vaikeeta selittää lapselle tota kautta, että mikä on pääsiäinen. No tiätsä 

tota kakstuhatta vuotta sitten sun suosikkiteippi ööaa, se hakattiin ristille ja tota, niinhän siinä kävi et se 

kuoli. Ja se on tavallaan sun syy. Ja sen takia me syödään mämmiä. Et tota voit mennä takaisi 

pelaamaan.67  

Yllä esitetyssä Teemu Vesterisen vitsissä on monia analyysin kannalta hedelmällisiä 

ulottuvuuksia. Vitsin alussa koomikko ulkoistaa itsensä tarinastaan, koska puhuu veljensä 

pojasta. Kun koomikko ulkoistaa itsensä puheesta, naurun kohteeksi jää veljenpoika ja tämän 

uskomusjärjestelmä. Vesterisen vitsi nivoutuu diskurssikäytännön ulottuvuuteen. Koomikko 

käyttää hyödykseen vitsinsä rakenteessa monia erilaisia keskusteluja ja aiheita. Kristinusko on 

aiheista selkeimmin esillä. Koomikko käsittelee vitsissään kristinuskoa, ateismia, 

uskonnottomuutta ja perhekasvatusta. Hän viittaa kristinuskoon, mutta asettelee sen uudelleen 

käsittelemällä Jeesuksen pääsiäistarinaa teipin kautta. Käytännössä vitsistä huvittavan tekee, 

että Vesterinen puhuu uskonnosta niin arkisen asian kautta. Vitsin ydin huvittavuus on se, 

miten pyhäksi ymmärretty asia verrataan maalliseen. Pyhän profanisointi on osa 

diskurssikäytännön ulottuvuutta. Aikaisemmin pyhäksi ymmärretty asia muutetaan 

maalliseksi, ja se muuttaa ymmärrystämme aiempaan. Sama tapahtuu myös Matti Patrosen 

ensimmäisessä vitsissä ja Pete Kososen vitsissä. Patronen toi syntiinlankeemuskertomuksen 

maalliseen kontekstiin ja Kosonen käytti vitsissään ristiä. Kun pyhäksi ymmärretyt asiat 

tuodaan maalliseen kontekstiin, se on yhteensopimatonta. Vitseissä leikitellään 

yhteensopimattomalla tavalla pyhän ja maallisten asioiden välillä. Jeesuksen vertaaminen 

ilmastointiteippiin tekee asetelmasta yllättävän ja odottamattoman, eli se on 

yhteensopimatonta ja siksi hauskaa. Vesterisen vitsin huumori rakentuu sen ympärille, kuinka 

uskonto arkipäiväistetään kulttuurissamme.  

Vitsissä esiintyy lisäksi kritisoivaa luonnetta, vaikka kritiikki ei ole vitsin pääosassa. 

”Se on tavallaan sun syy. Ja sen takia me syödään mämmiä. Et tota voit mennä takaisi 

pelaamaan”, on erityisesti kohta, jossa Vesterinen kritisoi yhteiskunnan kulttuuristen 

perinteiden rakennetta. Pääsiäinen on kirkollinen juhla, jota vietetään suomalaisessa 

kulttuurissa Jeesuksen kuolemisen ja ylösnousemuksen muistojuhlana. Koomikko näkee, että 

pääsiäisjuhlan perinnettä pidetään itsestäänselvyytenä, ja hän asettaessaan pyhän maallisen 

kontekstiin, hän kyseenalaistaa perinteen yksiselitteisyyttä. Hän ei kuitenkaan kyseenalaista 

kristinuskon asemaa yhteiskunnassa, vaan sen kulttuurisen perinteen ymmärrystä. Koomikon 

 
67 Teemu Vesterinen, jakso 10, tuotantokausi 4. 14:06–15:28.  
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todetessa loppuun, että: ”voit mennä takaisin pelaamaan”, on lisäksi kritiikkiä perhekasvatusta 

kohtaan. Hän rakentaa sellaisen käsityksen, että lapsia opetetaan siten, ettei heitä opeteta 

kyseenalaistamaan.  

Vitsi nivoutuu laajemmasta kontekstista keskusteluun siitä, mitkä uskomusjärjestelmät 

koetaan mielekkäiksi. Hän haastaa itseään, veljeään, veljenpoikaa kuin myös vitsin 

vastaanottavaa yleisöä. Vesterinen kyseenalaistaa vitsissään itseään ja yleisöä sillä, että he itse 

olisivat ennakkoluuloisia veljenpojan tietojärjestelmää kohtaan. Vitsin alussa hän ihmettelee 

sitä, että millainen yleissivistys pojalla on, jos poika tosiaan mieltää Jeesuksen ainoastaan 

vain teipiksi. Vesterinen asettaa yleissivistystä koskettavalla retorisella kysymyksellään 

oletuksen sille, että Jeesuksen tunnistaminen kristinuskon tärkeimmiksi hahmoiksi olisi osa 

yleissivistystä, mistä siten veljenpoika poikkeaa. Ylemmyyden teorian näkökulmasta, 

veljenpojan tietämättömyys asetetaan naurunkohteeksi. Jeesuksen tunnistaminen osana 

yleissivistystä kertoo, Matti Patrosen aikaisemman vitsin tavoin siitä, miten vahva 

kulttuurinen asema kristinuskolla on. Vesterinen toteaa, että ehkä on parempi, ettei 

veljenpojalle aseteta mitään ennakko-oletuksia tai poikaa ei liitetä heti mihinkään 

uskontokuntaan. Tässä vaiheessa hän siis kyseenalaistaa kertomaansa vitsiä ja mahdollisia 

kulttuurisia ennakkoasenteita, joita hänellä tai myös yleisöllä mahdollisesti on. ”Voi olla 

tietysti, että se on uusateismin muoto mistä me muut ei tiedetä vielä mitään”, hän vetoaa 

yleisöön käyttämällä pronominimuotoa me luoden hänen ja yleisön välille yhteyden. 

Puhumalla me -muodossa, Vesterinen ulkoistaa itsensä tarinasta viitaten, että on enemmän 

yleisön kuin veljen perheen ajatusmaailman puolella. Voidaan todeta, että Vesterisen vitsi 

rakentaa sekä kyseenalaistaa erityisesti tieto- ja uskomusjärjestelmiä.  

Arkipäiväistävän diskurssin alla esiintyneiden vitsien ytimessä on pyhän muuttaminen 

maalliseen kontekstiin. Pyhän profanisointi nivoutuu hyvin yhteen inkongruenssiteorian 

kanssa. Kulttuurissamme on asioita, jotka koetaan pyhäksi. Kun näitä pyhiksi ymmärrettyjä 

asioita tuodaan maalliseen kontekstiin, ne vaikuttavat yhteensopimattomilta siihen, miten ne 

on aikaisemmin ymmärretty. Arkipäiväistävässä diskurssissa näkyy interdiskursiivisuutta. 

Koomikot käyttävät uskontoa kuvaamaan arkipäivän tilanteita tai uskonto arkipäiväistetään 

vitsissä käydyn keskustelun myötä. Esimerkiksi Patrosen ensimmäisessä vitsissä 

interdiskursiivisuus ilmenee koomikon puhuessa omenoista, vaikka yleisö pystyy 

tiedostamaan kertomuksen olevan liitettävissä kristinuskon syntiinlankeemukseen. Samoin 

Vesterisen vitsissä puhutaan monista erilaisista uskomus- ja tietojärjestelmistä. Patrosen toista 

vitsiä lukuun ottamatta, diskurssissa käytetyissä esimerkeissä, jokainen koomikko puhuu 

omista läheisistään vitseissään. Näillä läheisillä on lisäksi merkittävä rooli siinä, miten vitsi 
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rakentuu. Valtasuhteiden näkökulmasta on kyseenalaistettavissa koomikon asema suhteessa 

lähimmäisiinsä. Koomikko puhuu lähimmäisistään ja he ovat osa naurun kohdetta. 

Koomikolla on valta lähimmäistensä yli kertoa mitä vain heistä. Esimerkiksi Patronen pystyy 

rakentamaan vaimostaan minkälaisen kuvan tahansa. Samalla tavalla myös Vesterinen 

kyseenalaistaa veljensä perhekasvatusta.  

 

Traditiodiskurssi 

Tota mä kerron tähän alkuun vähän mun lapsuudesta. Mä oon syntyny Jehovan todistaja perheeseen. 

[Yleisö täysin hiljaa.] Näin nostetaan tunnelma kattoon. [Yleisö nauraa.] Tiiättekö pahinta siinä oli se, et 

mulla oli maailman tylsin isä. Hän oli todella tylsä, siis koko mun lapsuuden ajan hän leikki mun kanssa 

yhtä ainoaa leikkiä. Ja meni näin, että: [Esittää isää] ”Kop, kop.” [Esittää itseään pienenä.] ”Kuka siellä, 

kuka siellä?”, ja siellä oli aina Jehovat. Aina. Leikki loppu aina siihen, et mä en avannu sille ovee.68 

Tämä vitsi on osa Jani Salon pidempää esitystä, jonka olen jakanut analyysiä varten osiin. 

Salo kertoo lapsuudestaan ja siitä, kuinka on kuulunut Jehovan todistaja -perheeseen. Vaikka 

Salo vitsailee omaan elämäänsä kuuluneilla perinteillä, hänen kohteensa on selkeämmin 

Jehovan todistajat kuin hän itse. Tämän myötä vitsi luokittuu tarkemmin tähän diskurssiin 

kuin itseironiseen. Salon narratiivi Jehovan todistajan elämästä rakentuu superlatiivien käytön 

kautta, kuten ”maailman tylsin isä” ja ”pahinta siinä oli…”, joilla hän rakentaa negatiivista 

uskontokäsitystä liittyen Jehovan todistajiin ja siihen, millaista heidän toimintansa on. Tässä 

ilmenee ylemmyyden näkökulma. Negatiivisten termien käyttäminen osoittaa ylemmyyden 

tunnetta alempaa kohtaan. Alemman ivaaminen on helpompaa kuin ylemmän ja käyttäessään 

näitä kuvailutapoja, koomikko kokee Jehovan todistajien kulttuurisen aseman sillä tavalla 

alemmaksi, että siitä voi vitsailla.  

Kuvailuun liittyy lisäksi kulttuurissa vallitsevien stereotypioiden käyttö, kun hän 

kuvailee omaa elämäänsä Jehovan todistaja -perheessä. Stereotypioilla hän kuvaa sitä, miten 

tylsää Jehovan todistajan elämä olikaan ja miten elämässä harjoitellaan vain ovelta ovelle 

kiertelyä. Lopuksi Salo vielä mainitsee, ettei enää suostunut avaamaan ovea isälleen. Tämä on 

selkeä kulttuurisesti laajempi kannanotto siihen, miten useasti ihmiset eivät avaa ovia Jehovan 

todistajille niistä saadun negatiivisen stigman takia. Salon kerrontatyyli vahvistaa 

stereotyyppistä käsitystä Jehovan todistajista, mutta samaan aikaan hän käsittelee näitä 

kyseisen uskonnon traditioiden näkökulmasta.  

Mut tiiättekö oli tähän uskovaiseen perheeseen syntymisessä hyvätkin puolensa. Mä sain lapsena tehä 

sellasia juttuja, mitä mun kaverit ei saanu tehä. Mun kavereiden, niiden vanhemmat sano aina, että: ”Ette 

mene sinne muiden rappuihin pyörimään.” [Yleisö nauraa.]Tiiättekö mun vanhemmat oikein vei mua, 

että: ”Nyt mennään ja soittelet kaikkien ovikellot vaan läpi ja jos joku tulee avaamaan niin voit ihan 

rauhassa jäädä siihen jeesustelemaan, että. Tiiättekö mun lapsuudesta tää leikki oli vähän käänteinen. 

Minä poikana soittelen ovikelloa ja aikuiset juoksee karkuun. Se on, se on erikoinen tunne. Täällä nyt 

 
68 Jani Salo, jakso 8, tuotantokausi 2. 14:03–14:32 
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osalla yleisöstä vähän semmonen ilme, et onks tolla kaikki ihan hyvin? Mitä täällä tapahtuu? Arvoisa 

yleisö, mulla on kaikki ihan hyvin. Siis mä en oo enää yli kymmeneen vuoteen missään tekemisissä mun 

perheen kanssa. No miettikää nyt omia perheitänne, oikeesti. 69 

 

Salon vitsi rakentuu yhteensopimattomuudelle. Inkongruenssi jatkuu Salon puhuessa 

perheestään. Hän toteaa, että voi oikein hyvin koska ei ole ollut perheensä kanssa missään 

tekemisissä. Käänne on yllättävä yleisölle, mutta myös ristiriitainen meidän yleisiä 

perhekäsityksiämme kohtaan. Vitsissä rakentuu käsitys siitä, että pienellä Jehovan todistaja -

pojalla on valta saada tehdä mitä muut eivät saa. Lisäksi poika saa toiminnallaan aikuiset 

juoksemaan karkuun, mikä osoittaa valtasuhteiden kääntymistä. Vitsissä pojalle annetaan 

valta soitella muiden asuntojen ovikelloja. Valtaa perustellaan Jehova todistajien perinteiden 

kautta. Pojalle rakennettu valta asetetaan vitsissä huumorin kohteeksi. Vallalle nauretaan, 

koska se on yhteensopimatonta. Salo itse toteaa, että: ”… Tää leikki oli vähän käänteinen”, 

mikä osoittaa vallasta rakentuneen yhteensopimattomuuden luonteen. Vitsissä ilmenevät 

kulttuurissa vaikuttavat ennakkoluuloiset käsitykset Jehovan todistajista, koska vitsissä 

oletetaan, että Jehovan todistaja -perheet tekevät aktiivista lähetystyötä ja kiertelisivät ovelta 

ovelle kertomassa heidän uskonnostaan. Stereotypioilla vitsailusta huolimatta Salon vitsissä 

vallitsee vahva kulttuurinen diskurssi. Hän kertoo uskovaisen perheen näkökulmaa ja heidän 

traditiotaan siitä, millaista elämä lapsena on ollut suomalaisessa valtakulttuurissa. Näitä 

perinteitä kertomalla hän luo humoristista todellisuutta siitä, miten yhteiskunnassa 

vallitsevassa kulttuurissa mielletään Jehovan todistajat.  

Joo, mutta se papin ammatti, se on hieno ammatti. Me ollaan nimittäin aina tekemisissä ihmisten kanssa 

silloin kun niillä on jotain ongelmia elämässään kuten kuolemaa, vakavia sairauksia tai häät. Molemmissa 

loppuu jonkun ihmisen onnellinen elämä. On siinäkin paljon yhteistä näissä kahdessa. Mä olin vähän 

aikaa sitten vihkimässä yhtä pariskuntaa. Sitä morsian-raukkaa, sitä jännitti. Se oli suurinpiirtein yhtä 

lihava kun tää mikkiständi. Tossa on sen pää, ja sitä jännitti niin paljon, et se kävi oksentamassa ja se oli 

oksentamassa siellä sitten. Ja jossain vaiheessa se sai sen verran happee, et se sai sen pään ylös sieltä ja 

käänty minuun päin ja rupes avautuun: ”Voi kuule kun minua jännittää. Minä olen aivan paniikissa, nyt 

kuule minua niin jännittää. Minä kuule, minä kävin äsken oksentamassa kun niin jännittää. Nyt on, meikit 

on pilalla, puku on pilalla, ja koko päivä on pilalla. Ja minä perun nämä häät.” No ensimmäin refleksi 

mulla oli se: ”Vuhuu vapaapäivä, kalaan. Jes! Loistavaa.” Sit mä tajusin, et voi kissanviikset mä oon 

meistä kahdesta se ammattilainen tässä. Kyl mun täytyy nyt rentouttaa häntä jotenkin mietin vähän aikaa, 

et mitä mä keksin ja sit mä keksin, et noni. Mä menin aivan hänen siihen viereensä ja kuiskasin hänen 

korvaansa, että: ”Tiedätkö, mä oon täällä alban alla alasti.” Niin kyllä rentoutu. Koko seremonian ajan 

morsian katto varpaisiinsa tällai näin. [Katsoo itse varpaisiinsa.] Mä sit: ”Miks sä katoit varpaisiin 

kokoajan?”  ”Hmh, no ku mua pelotti, että mua rupee naurattamaan jos mä katoon sinuun päin.” Mä olin 

sit, et okei, mä saavutin sen, mitä mä lähdin hakemaan. Hän rentoutu, me saatiin pari naimisiin. Mutta 

jonkun verran sai mun miehinen itsetunto kolauksen, kun tajusin, että hän pelkää nauravansa kun miettii 

minua alasti. Ei ihan se mitä mä hain jos ihan rehellisesti sanotaan.70 

 

Vitsi on loppukatkelmaa Sampsa Simpasen vitsistä, jonka alkuosion tulen käsittelemään 

Itseironisen diskurssin luvussa. Yllä esitetyn vitsin alussa huumorin kohteeksi asetetaan 

 
69 Jani Salo, jakso 8, tuotantokausi 2. 14:32–15:32  
70 Sampsa Simpanen, jakso 6, tuotantokausi 2. 25:20–26:59.  
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kulttuuristereotyyppiset käsitykset siitä, mitä häät merkitsevät ihmisen elämässä. Stereotypiat 

eivät ole vitsin keskiössä, vaan ne ilmentävät häätraditioiden roolia suomalaisessa 

kulttuurissa. Häiden vertaaminen kuolemaan, vakaviin sairauksiin sekä onnellisen elämän 

loppumiseen on yhteensopimaton sen yleisen kulttuurisen käsityksen kanssa, jossa hääjuhla 

yhdistetään onneen. Siksi yhteensopimaton asetelma on huvittava. Yhteensopimattomuutta 

esiintyy uudelleen, kun koomikko kertoo morsiamen peruvan häät. Hänen ensimmäinen 

reaktionsa on käänteinen siihen, mitä papilta voisi olettaa. Hän mainitsee tämän itsekin: ”sit 

mä tajusin, et voi kissanviikset mä oon meistä kahdesta se ammattilainen tässä”, näin voidaan 

ymmärtää, että koomikko pitää omaa reaktiotaan yhteensopimattomana papin roolille, ja 

korostaa vielä sitä, että reaktio ei ollut ammattimainen papille. Vitsi samaan aikaan muokkaa 

kuin myös ylläpitää käsitystä papin työroolista. Vitsin mukaan papin tulisi olla asiallinen ja 

asiantunteva, kuitenkin reaktio vapaapäivästä rikkoo sitä.  

Yhteensopimattomuus jatkuu, kun Simpanen toteaa morsiamelle olevansa alban alla 

alasti. Koomikko on juuri aikaisemmin vitsissään korostanut sitä, miten hänen tulisi olla se 

ammattilainen tilanteessa. Ammattimaisena reaktiona kuitenkin esitetään, sen mainitseminen, 

että hän on alban alasti, mikä ei sovi perinteisiin käsityksiin papin ammattilaismaisesta 

toiminnasta. Vitsi nojaa heteroseksuaaliseen hegemoniaan, koska vitsin keskeisessä osassa on 

alastoman miesruumiin ja naisen katseen välinen jännite. Jännitettä luo myös 

yhteensopimattomuus papin roolin ja kyseisen seksuaalisen jännitteen välillä. Kun selviää, 

miksi morsian vältteli katsekontaktia, koomikko liittää sen omaan miehiseen itsetuntoonsa, 

että morsian olisi voinut alkaa nauramaan miettiessään pappia alasti. Huolimatta roolistaan 

pappina, koomikko olisi toivonut morsiamen ajattelevan hänen alastonta ruumistaan jollain 

muulla tavalla kuin huvittuneesti.  

Minä oon ottanu kakskytvuotta, et se sukkanauhan nouto sieltä häähelman alta karkais oikeen semmoseks 

reippaaksi pillunnuolennaksi, ikinä ei mee. [Yleisö nauraa.] Se on kyllä niinkun menetetty mahollisuus, 

minä väittäsin. Koska niinkun, ei siinä sen hienompaa tilaisuutta kun kakskyt tätiä tuijottaa vieressä ja 

voit vaan antaa mennä. Se on teidän päivä. Ei niillä oo mitään sanomista. Millä ne voi perustella? 

Jeesuskin on myöntäny ajokortin siihen vehkeeseen ja ihan just äskettäin. Saattaa vielä b-lupakin hellitä 

illaksi jos hyvin lirputtelet siinä.71 

Ilkka Kiven vitsissä uskonnollinen traditio asetetaan kyseenalaistuksen kohteeksi. Simpaseen 

verrattuna Kivi selkeämmin haastaa suomalaisia häätraditioita. Simpanen kuvailee traditiota 

ja sen ohella käynyttä tapahtumaa. Kivi taas osoittaa suoraan oman kyseenalaistuksensa 

toteamalla, että tilanne on menetetty mahdollisuus. Koomikon vitsissä haastetaan suomalaista 

hääkulttuuria ja ylipäätään sitä, mikä suomalaisessa kulttuurissa koetaan sopivaksi missäkin 

tilanteessa. Kivi haastaa suomalaisia uskomusjärjestelmiä liittyen hääperinteisiin. Jeesuksen 

 
71 Ilkka Kivi, jakso 4, tuotantokausi 2. 10:21–10:49. 



31 

 

käyttäminen perusteluna sille, miksi hääjuhlat voisivat olla riettaammat, on interdiskursiivista. 

Jeesuksen mainitsemisen myötä koomikko liittää vitsin kontekstin kristinuskoon sekä 

kristinuskon häärituaaleihin. Vitsi vahvistaa myös kristinuskon vallitsevaa valta-asemaa 

kulttuurissamme. Jeesus asettuu vitsissä ylemmän vallanantajaksi, jonka myötä hääpari saisi 

toimia Kiven kuvailemalla tavalla. Toteamus: ”ei niillä oo mitään sanomista”, vahvistaa lisää 

käsitystä siitä, että hääpari on kirjaimellisesti saanut luvan toimia koomikon kuvailemalla 

tavalla kristinuskon häärituaalin antaman luvan myötä. Koomikon liittäessä suomalaisen 

hääjuhlan Jeesukseen osoittaa myös sitä, miten vahvasti kristinusko on sitoutunut 

kulttuuriimme ja kuinka yksiselitteisenä sitä pidetään osana traditioitamme.  

Oon edelleen esimerkiks lihava, vaikka ei sais olla. Ja tota, se johtuu mun kohalla siitä, että minä oon 

pullahiiri. Ennen kaikkea sellanen vittumainen pullahiiri. Jos sitä ei tuu, niin menee hermo, heti. Meillä 

oli vähä aikaa semmone sukujuhla ja oli niiku luvattu huolella pullaa lettipitkoa myöten koko paska 

läjässä. Ja,ja sit ku ei kuulunu niin mullahan palo kiinni. Minä rupesin siellä ihan huutaan ihmisille, 

heittelin tavaroita, huorittelin jopa sitä juhlan päähenkilöä. Mmh, mmh. Meni kyllä rumaksi, erityisesti jäi 

harmittaan niiku se ajotus ku sitä pullaa oli nimittäin heti tarjolla sen jälkeen kun mummo oli saatu 

siunattua. Ei se niiku ollu. Ei ollu pitkän matkan päässä72 

Ilkka Kivi käsittelee toisessa vitsissään epäsuorasti suomalaista hautajaistraditiota. Koomikko 

puhuu ensin sukujuhlista ja kertoo omasta epäasiallisesta käytöksestään. Vitsin hauskuus 

perustuu yhteensopimattomuuteen, jonka Kivi rakentaa aivan vitsin lopussa kertomalla, että 

sukutilaisuudessa olikin kyse hautajaisista. Jos kyseessä olisi ollut mikä tahansa sukujuhla, 

vitsi ei olisi ollut samalla tavalla hauska. Epäasiallinen käytös saa uudenlaisen merkityksen 

sen kautta, että kyseessä on hautajaiset. Helsingin hiippakunnan piispan Teemu Laajasalon 

mukaan, jumalanpalveluksiin ja muihin uskonnollisiin tilaisuuksiin liittyy pyhyyden taju. Yle 

Areenassa katsottavassa ajankohtaisohjelmassa nimeltä Marja Sannikka, piispa toteaa, että 

jumalanpilkan voisi poistaa rikoslaista, mutta korostaa, ettei muuttaisi uskonrauhaa 

rikkomista koskettavaa rikoslain kohtaa. Kohta suojaa sen, ettei jumalanpalveluksia ja muita 

uskonnollisia tilaisuuksia tulisi häiritä. Helsingin piispan mukaan näihin liittyy pyhyyden taju; 

konsertin tai hautajaisten sekoittaminen ovat eri asioita.73 Varsinkin tässä diskurssissa Ilkka 

Kiven esittämien vitsien kohdalla korostuu Laajasalon käsitys pyhyyden tajusta. Kivi 

leikittelee kulttuurissamme ymmärrettyjen traditioiden pyhyydellä. Hautajaisiin liittyy 

tietynlainen käsitys pyhyydestä ja sen kunnioittamisesta. Tässä tapauksessa, koomikko 

rakentaa vitsinsä humoristisen osuuden sen ympärille, kuinka pyhäksi hautajaistraditiomme 

ymmärretään. Jos sitä rikotaan todella epäkunnioittavalla tavalla, se näyttäytyy koomisena.  

Traditiodiskurssissa vitsit keskittyvät uskonnollisten traditioiden ympärillä vitsailuun. 

Koomikoiden vitsit liittyvät traditioissa ymmärrettyihin käyttäytymismalleihin. Ilkka Kivi ja 

 
72 Ilkka Kivi, jakso 8, tuotantokausi 4. 32:55–33:37. 
73 Sannikka & Nykänen 2021, https://yle.fi/uutiset/3-12166191 
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Jani Salo vitsailevat käyttäytymismallien ohella lisäksi traditioihin liitetyille opeille tai 

käsityksille. Uskonnolliset traditiot tai traditioita koskettavat opit näyttäytyvät vitseissä joko 

hahmottamassa tilannetta tai suoraan vitsin huvittavana osapuolena. Uskonnollisia perinteitä 

käsitellään niiden kulttuurisen käsityksen kautta siten, mikä koetaan pyhäksi ja mikä ei. 

Traditiodiskurssissa ilmenee selkeästi se, miten kristinuskon perinteet ovat vahvasti osa 

suomalaista kulttuuria. Kristinuskoon liittyy eräänlainen käsitys pyhyyden tajusta. Pyhyys on 

juurtunut kulttuurissamme oleviin traditioihin. Se on myös syy sille, miksi 

seremoniatilaisuuksissa normaalista koettu poikkeava käytös näyttäytyy humoristisena. 

Pyhyys ohjaa tietynlaiseen toimintaan traditioissa, ja traditiodiskurssissa olleet vitsit 

osoittavat pyhyyden rajoja vitsailemalla epäasiallisella käyttäytymisellä kesken traditioiden. 

Traditiodiskurssissa olevissa vitseissä kaikki koomikot hyödyntävät pyhyyden tajun käsitettä. 

Ilkka Kivi rikkoo pyhyyden tajua vitseissään eniten. Kukaan koomikoista ei kuitenkaan 

kyseenalaista vitseissä kristinuskon traditioiden asemaa. Traditioiden asemaa pidetään 

yksiselitteisenä, vaikka niiden kulttuurissa esiintyvillä piirteillä vitsaillaan.  

 

Yhteenveto kulttuurisesta diskurssista 

Kulttuurisen diskurssin alla esiintyneet vitsit omaavat paljon piirteitä eletystä 

uskonnollisuudesta. Eletyn uskonnollisuuden käsite viittaa siihen, miten yksilöt tulkitsevat 

traditioita, ja kuinka he soveltavat omassa elämässään perinteiden tarjoamia käsitteellisiä, 

eettisiä tai toiminnallisia välineitä. Uskonto ei ole vain erillinen kokonaisuus yksilöiden 

elämässä, vaan sitä harjoitetaan suhteessa yhteiskunnan ja oman elämän jokapäiväisiin 

toimintoihin ja periaatteisiin.74 Kulttuurisessa diskurssissa uskontoa vertaillaan elämän 

arkipäivän askareisiin ja toimintoihin. Uskonnoista puhuminen on muutoinkin arkipäiväistä. 

Uskontoa ja sen perinteitä tulkittiin osaksi arkielämää. Traditiodiskurssissa esiintyneet 

uskonnolliset traditiot asettuvat kristinuskon piiriin, mutta traditioiden tulkinnallinen 

erilaisuus näkyy esimerkiksi siinä, miten Sampsa Simpanen tai Ilkka Kivi puhuvat 

suomalaisista hääperinteistä. Jani Salo ja Ilkka Kiven vitsit liittyvät enemmän traditiota 

kohtaan käyttäytymiseen tai traditiossa oletettuihin käyttäytymismalleihin, kun taas Simpanen 

käyttää häätraditiota kuvastamaan vitsinsä ideaa. Tulkinnallisuus näkyy myös 

arkipäiväistävässä diskurssissa, jossa koomikot ottavat kristinuskon kertomuksia sekä 

henkilöitä ja puhuivat niistä liittäen ne elämän jokapäiväisiin käytäntöihin ja keskusteluihin. 

Kulttuurisessa diskurssissa näkyy, kuinka kristinuskoa pidetään osana vallitsevaa kulttuuria. 

 
74 Kupari 2020, 169–170.  
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Kristinuskosta voidaan puhua ilman, että sitä koetaan tarpeelliseksi selittää. Vitseissä 

kristinuskon traditioihin, kertomuksiin ja henkilöihin viitataan sillä oletuksella, että yleisö 

tietää valmiiksi, mistä puhutaan. Kulttuurisen diskurssin erityispiirre, mikä esiintyy 

molemmissa aladiskursseissa, on se, kuinka koomikot muokkailevat suomalaisessa 

kulttuurissa pyhänä pidettyjä asioita ja asettavat ne uudenlaiseen kontekstiin. Uudenlaiseen 

kontekstiin asettaminen on yhteensopimatonta aiemmin ymmärretyn pyhyyden kanssa, mikä 

tekee vitseistä huvittavia.  

 

3.2 Itseironinen diskurssi 

Ironiaa voidaan pitää huumorin tyylilajina, jossa esitetään yleensä purevia huomioita 

vallitsevista tilanteista antamatta vaihtoehtoja tilanteelle. Ironiassa nähdään maailman vikoja, 

kritisoidaan niitä, muttei pakoteta mitään muita tiettyjä arvoja sen tilalle. Itseironiassa 

asemoidutaan itsestään etäälle. Tällöin henkilö nauraa itselleen pyrkimättä ottamaan mitään 

tiettyä kantaa mihinkään.75 Aineistossani itseironiselle diskurssille on ominaista se, että 

koomikko puhuu omasta elämästään ja käyttää uskontoa vahvistamaan vitsin itseironiaa. 

Uskonnon asema itseironisessa diskurssissa on pitkälti vertauskuvallinen.  

… Mut tota rippikoulu. Sillo mä tajusin, sillon mä tajusin, et mä oon jotenkin erilainen. Joku kysy sieltä 

papilta, et: ”Setä, setä pitääks se paikkansa et Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen?” Niin pappi vilkas 

mua ja sano: ”Periaattessa kyllä mutta käytännössä ei.” 76 

Riku Suokkaan vitsi on oivallinen esimerkki itseironisesta diskurssista. Suokas käyttää omaa 

ulkonäköään huumorin kohteena ja demonstroi vitsissään ulkonäköönsä liittyviä ongelmia. 

Lähestymistapa ei ole negatiivinen uskontoa, vaan häntä itseään kohtaan. Hänen vitsiänsä on 

hyvä lähestyä varsinkin kriittisen diskurssianalyysin tekstiulottuvuuden näkökulmasta, koska 

hän käyttää uskontoa kuvaillakseen itseään. Vitsissä kristinuskon asiantuntijaksi asetetaan 

rippikoulupappi. Kristinuskon käsitys siitä, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, toimii 

metaforisena hahmottajana sille, miten Suokas kokee ulkonäkönsä ongelmallisena. Suokkaan 

vitsi perustuu oletukselle, että yleisö tuntee kristillisen käsityksen ihmisestä Jumalan kuvana. 

Oletus, että kristilliset perinteet ja käsitykset olisivat yleisölle tunnettuja, ilmenee myös 

kulttuurisessa diskurssissa. Suokas kääntää tämän käsityksen itseironiaksi todetessaan, että 

hänen ulkonäkönsä myötä pappikaan ei voi enää olla sama mieltä ihmisen 

jumalankaltaisuudesta. Suokas ei aseteta kristinuskoa tai käsitystä jumalankuvasta 

minkäänlaisen kritiikin alle, vaan ylläpitää kristinuskon kulttuurista asemaa käyttämällä tätä 

 
75 Hietalahti 2018, 204.  
76 Riku Suokas, jakso 6, tuotantokausi 3. 36:06–36:15. 
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metaforisena kuvauksena. Hän ei vitsaile niinkään uskonnolle vaan uskonnolla kohdistaessaan 

ironian itseensä. Uskonnon tehtävä vitsissä on luoda humoristista käsitystä siitä, millaiselta 

Suokas näyttää. Käytännössä uskonto toimii koomikon vitsissä hahmottajana ymmärtämään 

itseironisuutta. Vitsin ytimessä vaikuttaa yhteensopimattomuus; papin oletetaan sanovan 

kaikista, että he ovat Jumalan kuvia, mutta Suokkaan ulkonäön takia hän päätyy vihjaamaan 

muuta.  

… Mut mieluiten mä haluaisin olla semmonen Meteora-luostari, et oikein luokse pääsemättömillä 

kallioilla, et jumalauta se joka päälle pääsee, saa hyvät kyydit.77 

 

Aineiston yksi seksuaalissävytteisistä vitseistä, Anitta Ahosen vitsi Meteora-luostarista, 

puolestaan käsittelee uskontoa itseironisesti luostari metaforan kautta. Oman seksuaalisuuden 

vertaaminen pyhään ympäristöön on yhteensopimatonta ja siksi myös humoristista. 

Yhteensopimattomuutta lisää kulttuurinen käsitys luostarielämään kuuluvasta selibaatista. 

Tunnettu turistikohteen käyttäminen esimerkkinä on tapa auttaa yleisöä hahmottamaan, mistä 

puhutaan. Vitsin itseironisuus on tehty selkeäksi sillä, että Ahonen puhuu koko ajan itsestään 

ja vertaa itseään Meteora-luostariin. Vitsi muistuttaa tyyliltään paljolti Riku Suokkaan vitsiä, 

koska molemmissa vitseissä huumoria tukee interdiskursiivisuus. Ahosen vitsissä on uskontoa 

arkipäiväistävä elementti. Kun pyhä rinnastetaan seksuaalisuuteen, pyhä arkipäiväistyy.  

Niin samalla tavalla, en minäkään ole aina ollut stand up -koomikko, vaan mä olen koulutukseltani pappi. 

[Kaikki täysin hiljaa.] Ja näin hiljennetään yleisö. Melkeen yhtä hiljaista tuli, kun kirkossa sanoin olevani 

stand up -koomikko. [Yleisö taputtaa.] Voin luvata, että ei varsinaista seisovaa aploodia saanut siellä sillä 

aiheella.78   

Yllä oleva vitsi on alkukatkelma traditiodiskurssissa esitetyn Sampsa Simpasen vitsistä. 

Simpanen asettaa vitsissä vastakkain stand up -koomikon ja papin työn. Itseironian avulla 

koomikko vitsailee vastakkainasettelulla. Hän vitsailee omilla ammatinvalinnoillaan ja niihin 

liittyvillä eroavaisuuksilla. Stand up -komiikkaa katsova yleisö reagoi hiljaisuudella, kun 

koomikko kertoo olevansa koulutukseltaan pappi. Koomikko reagoi hiljaisuuteen kertomalla, 

että reaktio muistuttaa samaa, kun hän pappina kertoi kirkossa olevansa stand up -koomikko. 

Kuvailua vahvistaa se, kuinka Simpanen sarkastisella toteamuksellaan kertoo, ettei kirkossa 

irtoa huutavia aplodeja stand up -koomikon aiheella. Vastakkainasettelu osoittaa jälleen 

kulttuurissa vallitsevaa käsitystä, ettei huumoria ja uskontoa ei automaattisesti yhdistetä 

toisiinsa. Papin uraa ei myöskään pidetä yksiselitteisesti hauskana, ellei siitä erikseen 

rakenneta sellaista, niin kuin Simpanen aiemmin vitsaili.  

Jani Salo ja Sampsa Simpanen tuovat omissa vitseissään erikseen esille sen, miten 

yleisö hiljenee täysin, kun uskonto tai uskonnollisuus mainitaan. Hiljaisuus ilmentää yleisön 

 
77 Anitta Ahonen, jakso 8, tuotantokausi 2. 34:50–34:57. 
78 Sampsa Simpanen, jakso 6, tuotantokausi 2. 24:49–25:20 
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jännitettä siitä, kuinka uskontoa koskettavaan asiaan tulisi reagoida. Koomikot vapauttavat 

jännitteen huomauttamalla hiljaisuudesta, ja vasta sitten yleisö saa luvan nauraa. Tämä 

demonstroi huojennusefektiä, ja lisäksi sitä, ettei uskonto ei ole lähtökohtaisesti humoristisena 

pidetty aihe. Päinvastoin yleisön alkuperäinen reaktio hiljentymisestä osoittaa kulttuurista 

jännittyneisyyttä, jonka vuoksi uskonnolle ei voi nauraa ennen kuin käy ilmeiseksi, että 

kyseessä on vitsi. Uskonnoista puhumista ei ensisijaisesti pidetä hauskana, vaan koomikoiden 

on rakennettava niistä humoristisia.  

Mä törmäsin meidän alaovella meidän naapuriin, joka kerto mulle, et hänen kahdeksankytkuus vuotias 

äitinsä on lähteny Thaimaaseen. Ja mä en oo niin pikkumainen, et Thaimahan on oikea tapa sanoa se. 

Vaan mä olin silleen: ”Okei, siisti homma.” Ja sit mä tajusin, et mähän olin kuullu aivan niiku väärin. Ei 

hänen kahdeksankytkuusvuotias äitinsä ollu lähteny minnekään Thaimaaseen, vaan helvetti taivaaseen. 

Mut tietysti mä tajusin vasta sitku mä olin ollu silleen: ”Hienoa! Ton ikäsenä sitä kuuluukin lähtee. Siel 

on varmaa kuuma. Mut hei, hän tulee ruskeena takas.” Voi hyvä luoja, että hävetti.79 

Heikki Viljan vitsi perustuu väärinymmärrykseen, jossa Vilja huomaa liian myöhään 

tajunneensa naapurinsa toteamuksen väärin. Vitsi on hyvä esimerkki itseironisen diskurssin 

luonteesta. Koomikko asettaa itsensä naurun kohteeksi oman väärinymmärryksensä myötä. 

Samainen väärinkäsitys heijastelee uskonnon kulttuurista asemaa. Kulttuurissa on vallittava 

jonkinlainen käsitys taivaasta kuoleman jälkeisenä paratiisina, jotta vitsin ydin olisi 

ymmärrettävissä tai muuten vitsi menettäisi humoristisen merkityksensä. Vitsiä voi tarkastella 

erityisesti kriittisen diskurssianalyysin tekstiulottuvuuden näkökulmasta. Vitsin ydin, eli 

väärinkäsitys, rakentuu kahden hyvin samalta kuulostavien sanojen: Thaimaan ja taivaan 

välille. Sanat kuulostavat samoilta, mutta tarkoittavat täysin eri asioista. Viljan käyttämään 

kieleen liittyy toisenlainen yhteensopimattomuus. Toteamus: ”…vaan helvetti taivaaseen”, on 

yhteensopimatonta sen kanssa, mitä koomikko on vasta rakentanut. Vitsissä ymmärrettävä 

taivas viittaa jonkinlaiseen kuoleman jälkeiseen paratiisiin. Kuitenkin kirosana helvetti on 

vastakohta taivaalle, jonka vuoksi niiden käyttäminen on yhteensopimatonta, mutta huvittavaa 

vitsin rakenteen kannalta.  

Väärinymmärrys Thaimaan ja taivaan välillä rikkoo perinteiseksi ymmärrettyä 

diskurssijärjestystä, ja tekee samalla koko vitsin luonteesta yhteensopimatonta. Väärinkäsitys 

osoittaa sen, miten kulttuurissamme tulisi reagoida tiettyihin asioihin. Kulttuurissa on 

muodostunut tietty selkeä käsitys, eli diskurssijärjestys siitä, kuinka Viljan tulisi toimia 

tilanteessa, jossa saisi tietää naapurinsa äidin menehtyneen. Kun koomikko käsittää tilanteen 

väärin, hän poikkeaa oletetusta perinteisestä diskurssijärjestyksestä toteamuksellaan. Toisin 

kuin kulttuurisessa diskurssissa, vitsin huumori ei kuitenkaan nouse tietoisesta kulttuuristen 

käytäntöjen rikkomisesta, vaan koomikon esittämästä omasta virheestä. Toteamus on 

 
79 Heikki Vilja, jakso 3, tuotantokausi 3. 13:09–13:53.  
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humoristinen juuri sen poikkeavuuden myötä. Perinteestä poikkeaminen osoittaa myös 

yhteensopimattomuuden. Perinteistä diskurssijärjestystä rikotaan ja vitsissä ilmenneet kaksi 

eri keskustelua menevät ristiin. Väärinkäsitys ei ole itsestään huvittavaa, vaan se toimii 

merkkinä kahden erilaisen tilanteen risteytymisestä. Tilanteista tulee koomisia, kun niihin 

sekoittuu kaksi erillistä tapahtumasarjaa, jotka voidaan tulkita eri kannoilta80. Koomikon 

reaktio on yhteensopimaton sen kanssa, mitä voisi olettaa, ja siksi reaktio on hauska. Jos Vilja 

olisi kuullut naapurinsa sanoman oikein, hän ei olisi reagoinut vitsissä esitetyllä tavalla. 

Vitsissä koomikko itse toteaa, että häntä hävetti oma väärinymmärryksensä. Häpeäminen 

mainintana osoittaa sen, kuinka vahva käsitys meillä on siitä, miten menetykseen tulisi 

reagoida. Häpeän mainitseminen ilmaisee sitä, että koomikko ei pitänyt omaa reaktiotaan 

asiallisena kyseisessä tilanteessa. Koomikko ei myöskään kyseenalaista millään tavalla 

taivaaseen lähtemistä kielellisenä ilmauksena.   

Mä oon kokki ja stand up -koomikko. Jee. Ja mun isä lääkäri, mun äiti on opettaja, mun veli on lääkäri, 

mun sisko on opettaja, toinen veli opiskelee lääkäriks ja mun pikkusisko opiskelee jotain Helsingin 

yliopistossa. Kaks vaihtoehtoo mitä se on. Mut mä oon kokki ja stand up -koomikko. [Yleisö taputtaa ja 

nauraa.] Joo. Jep. Tiiätteks kuin outoo on mennä kotiin ja sit sielläkin sanotaan, et: ”Mee nyt somali oikeisii 

töihin.” Tiiätteks kuin rankkaa se on hankkii tutkinto. Ei oo paikkaa mulla Ramadan pöydässä.81 

Fathi Ahmedin vitsissä tapahtuu samanlaista ammattien vastakkainasettelua kuin Sampsa 

Simpanen teki omassa vitsissään, jonka luokittelin traditiodiskurssiin kuuluvaksi. Ahmed 

käsittelee ammatteihin liittyviä ennakkoluuloja ja asemia. Vitsissä ilmenee, että kokki ja stand 

up -koomikko ovat alemmassa asemassa kuin lääkärin tai opettajan työtehtävät, mitä 

koomikko pohjustaa lausahduksella: ”mee nyt somali oikeisii töihin.” Lause antaa ymmärtää, 

etteivät koomikon ja kokin työt vastaa yhtä hyvää asemaa kuin lääkärin ja sen takia niille 

vitsaillaan. Vitsissä esiintyy interdiskursiivisuutta stereotypioita kyseenalaistavan diskurssin 

kanssa, mutta tässä vitsissä stereotypiat toimivat ensisijaisesti ironian välineenä. Lause ottaa 

kantaa maahanmuuttovastaiseen keskusteluun, jossa negatiivisia puheita kohdistetaan 

maahanmuuttajia kohtaan. Tilanne kääntyy toisin päin, kun muslimiperhe sanoo 

maahanmuuttovastaisia muistuttavia lauseita lapselleen. Maahanmuuttovastaisten puheiden 

käyttäminen muslimiperheessä on kuvailutapana odottamatonta ja yllättävää eli 

yhteensopimatonta. Vitsi erottuu stereotypioita kyseenalaistavasta diskurssista siinä, että 

stereotypioita kritisoidaan niitä hyväksyvän retoriikan kautta. Koomikko hyväksyy 

stereotypiat ironisesti, jolloin hän itseasiassa ironiallaan kritisoi niitä.  

 
80 Bergson 1994, 78–79.   
81 Fathi Ahmed, jakso 3, tuotantokausi 2. 25:30–26:08. 
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Ironialla voi osoittaa keskustelun ongelmakohtia ja epäsuorasti kommentoida niitä82. 

Tämä piirre näkyy selkeästi Ahmedin tavassa käyttää itseironiaa. Itseironialla vitsaillessaan, 

hän osoittaa maahanmuuttovastaisen keskustelun ongelmakohtia ja epäsuorasti ivaa niitä. 

Ahmed on vitsissä rakentanut kontekstia siitä, miten hänen ammattivalintansa asettavat hänet 

huonompaan asemaan muusta perheestään. Muslimiperheen kommentoidessa hänelle 

ammatinvalinnoista, koomikko poikkeaa oletetuista kulttuurisista normeista. Kun tilanne 

käännetään yhteensopimattomuudella päälaelleen, sillä pyritään osoittamaan kritiikkiä 

maahanmuuttovastaisuutta kohtaan. Yhteensopimattomuudella otetaan kantaa siihen, miten 

maahanmuuttovastaisessa keskustelussa kommentoidaan maahanmuuttajia. Tätä 

stereotypioita kritisoivaa luonnetta jatkaa vielä kommentointi siitä, kuinka perhe ei suostu 

ottamaan Ahmedia osaksi Ramadanin viettoa. Vitsin uskonnollinen puoli rajoittuu pitkälti 

kulttuurisiin käsityksiin islamista. Stereotypioita kritisoivasta luonteestaan huolimatta vitsi on 

tyyliltään silti itseironinen, koska Ahmed käyttää itseironiaa huumorin työkaluna, jonka 

kautta kyseenalaistaa stereotyyppisiä käsityksiä maahanmuuttajista. 

Mut oon, oon lääkäriperheestä. Tosiaan mun, mun isä oli siis psykiatri, äiti teologi. Et jos suutarin lapsilla 

ei oo kenkiä, niin mulla ei oo mielenterveyttä eikä uskoa. [Yleisö nauraa.] Mut osaan heittää ensimmäistä 

kiveä ja kadehtia peniksiä samaan aikaan.83 

Fathi Ahmedin vitsin tavoin, Kaisa Pylkkänen vitsailee itseironisesti omasta asemastaan 

koulutetun perheen lapsena, käyttäen epäsuorasti hyväksi kulttuurisia odotuksia siitä, millaisia 

lapsia kyseisenalaisissa perheissä kasvetaan. Vaikka Pylkkänen vitsailee omalla 

kustannuksellaan ja perheensä kasvatuksella, hän samalla kritisoi psykiatriaa ja teologiaa. 

Vitsissä on interdiskursiivisuuden elementti, koska koomikko sekoittaa monia eri 

ammattidiskursseja keskenään. ”Osaan heittää ensimmäisen kiven”, liittyy Jeesukseen 

tunnettuun vertaukseen ja ”kadehtia peniksiä samaan aikaan ”, viittaa taas freudilaiseen 

psykoanalyysin teoriaan. Vitsailu kohdistuu peniskateuden teoriaan, joka on moneen 

otteeseen osoitettu olevan perätön.  

Pylkkänen nivoo vitsinsä ytimen yhteen: ”jos suutarin lapsilla ei oo kenkiä …” -

sanonnalla, joka asetelman vitsin yhteensopimattomuuden. Ensin Pylkkänen antaa olettaa, että 

jos hänen vanhempansa ovat työtaustoiltaan teologi ja psykiatri, tulisi koomikon olla 

hyvinvoiva näiden ammattien osaamisalueisiin liittyvissä asioissa. Vitsi muodostuu 

kulttuuristen ennakkoluulojen ympärille, joissa oletetaan, että psykiatrin ammatti tarkoittaa 

automaattisesti hyvää mielenterveyttä ja teologia uskoa. Vitsi leikittelee näillä 

ennakkoluuloisilla käsityksillä, ja kritisoimalla käsityksiä, koomikko rikkoo niitä. Vaikka 

 
82 Lindfors 2015, 41.  
83 Kaisa Pylkkänen, jakso 7, tuotantokausi 3. 14:32–14:47.  
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Pylkkänen käyttää puheessaan minämuotoa ja puhuu aiheesta itsensä kautta, vitsin kritiikki ja 

naurunkohde ovat selkeästi muut kuin itse koomikko.  

Itseironisessa diskurssissa yhteinen selkeä piirre on se, että koomikot asettavat yleensä 

itsensä naurunkohteeksi tai vähintään vitsailevat itsensä kautta jollekin toiselle aiheelle. 

Uskontoa käytetään esimerkkinä tai vitsin näyttämönä joko sen kulttuurisen tai 

yhteiskunnallisen merkityksen kautta. Itseironiset vitsit leikittelevät enimmäkseen uskonnon 

kulttuurisilla elementeillä, mutta Fathi Ahmedin vitsi on selkeä esimerkki siitä, kuinka 

itseironialla voidaan kommentoida laajempia yhteiskunnallisia keskusteluja. Itseironisessa 

diskurssissa vitsit hyödyntävät laajasti yhteensopimattomuutta. Yhteensopimattomuudella 

rakennetaan yllättäviä käänteitä aiemmin rakennetulle ja uskonto asettuu yleensä kuvaamaan 

tapahtunutta yhteensopimattomuutta. Uskonnolla tai uskonnollisuudella osoitetaan vitsissä 

piilevä inkongruenssi. Yhteensopimattomuus nivoutuu lisäksi interdiskursiivisuuden piiriin. 

Uskontojen lisäksi vitseissä tuodaan esiin muita täysin uskonnosta poikkeavia keskusteluja, 

tekstejä ja puheita. Kaiken kaikkiaan itseironisia vitsejä esiintyy aineistossa vähän, eli 

suomalaisessa stand up -komiikassa on yleisempää vitsailla uskonnosta tai uskonnollisuudesta 

muilla tavoilla.  

 

 

3.3 Yhteiskunnallinen diskurssi 

Yhteiskunnallinen diskurssi on rakentunut sen perusteella, miten aineistossa koomikot 

käsittelevät laajempiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin liittyviä aiheita. Yhteiskunnallinen 

diskurssi keskittyy vahvasti kriittisen diskurssianalyysin sosiaalisen käytännön ulottuvuuteen, 

koska koomikoiden vitsit sitoutuvat laajempaan sosiaaliseen kontekstiin, jolloin 

yhteiskunnalliset keskustelut nousevat esiin. Olen jakanut yhteiskunnallisen diskurssin alle 

kolme aladiskurssia. Ensimmäisenä on poliittinen diskurssi, jossa koomikoiden vitseissä on 

vahvassa keskiössä yhteiskuntapoliittinen keskustelu. Uskonto asettuu stand up -koomikoiden 

politiikkaa koskettavissa vitseissä, joko vitsejä hahmottavaksi tai osaksi kritiikin kohdetta. 

Toinen ja kolmas diskurssi ovat stereotypioita hyväksyvä ja stereotypioita kyseenalaistava. 

Ymmärrän stereotypiat uskomuksina tai käsitteellisinä järjestelminä, joissa tietyt asiat 

liiallisesti yleistetään tai yliyksinkertaistetaan. Stereotyyppiset käsitykset ovat faktojen 

vastakohtia tai sisältävät vain pieniä totuuden vilahduksia.84 Stereotypioilla on läheinen suhde 

hegemonioihin, mutta näitä kahta ei tule sekoittaa toisiinsa. Esimerkiksi hegemonisen 

 
84 Quasthoff 1989, 182.  
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maskuliinisuuden kritisointi saatetaan pelkistää vain stereotyyppisen mieheyden 

kritisoinniksi85 siinä, missä hegemonia viittaa totuuden aseman saavuttaneeseen diskurssiin. 

Stereotypioita käytetään vallan ylläpitämiseen ja kontrollointiin86. Katson, että stereotypiat 

eivät suoraan vastaa hegemonioita, vaan ilmentävät niitä ja pitävät niitä yllä. Stereotypioita 

kyseenalaistavassa diskurssissa uskontoja koskettavia stereotypioita käytetään koomikoiden 

vitseissä osoittamaan yhteiskunnassa piileviä ongelmia. Stereotypioita hyväksyvässä 

diskurssissa stereotypioilla leikitellään. Hyväksyvässä diskurssissa vitseissä esiintyvät 

stereotypiat vahvistavat yhteiskunnassa vallitsevien uskontokäsityksien asemia.  

  

Poliittinen diskurssi 

Poliittinen diskurssi keskittyy nimensä mukaisesti koomikoiden poliittisiin vitseihin. Uskonnon 

poliittinen rooli koomikoiden vitseissä vaihtelee koomikosta riippuen. Uskontoa kritisoidaan 

mutta sitä käytetään myös hahmottamaan kritisoitavaa kohdetta. Lähes kaikissa politiikkaa 

käsittelevissä vitseissä nostetaan joku puolueen kansanedustaja erikseen esiin. Poliittinen 

diskurssi keskittyy pääasiallisesti valtasuhteisiin tai yhteiskunnan valtarakenteisiin.  

Nyt pitää sanoa tästä Huhtasaaresta. Presidenttiehdokkaana nainen, joka sanoo, että, itseasiassa se sanoo 

yhdessä haastattelussa, et-että se ei usko evoluutioon mutta sitten se menee haastatteluun, missä se sanoo 

näin, että: ”Hän vastustaa evoluutiota.” Minä en edes tiiä, miten se on niiku mahollista. Minä ymmärrän, 

ettei usko mutta sinä niinkun aktiivisesti vastustat sitä. Miten se tapahtuu, jotenkin kyltti kädessä silleen, 

kadulla vain huutamassa: [esittää ihmistä kyltti kädessä] ”En kehity! Stop kehitys! En halua.” Aina jos 

meinaa tulla joku kehittävä ajatus päähän, niin lyöt sitä Raamatulla saatana kyllä se siitä. Sieltä se 

pikkuhiljaa häviää.87 

Riku Sottinen on aineistossa esiintyvistä koomikoista yhteiskuntakriittisin. Muut koomikot 

esittävät yhteiskuntakritiikkinsä hienovaraisemmin, mutta Sottisen esitys on heti liitettävissä 

suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevaan poliittiseen keskusteluun. Hän viittaa yllä 

lainatussa vitsissään Perussuomalaisten kansanedustajaan Laura Huhtasaareen, joka oli 

ehdokkaana Suomen presidenttivaaleissa vuonna 2018. Sottinen kritisoi Huhtasaaren 

evoluutiovastaisuutta ja haastaa sitä. Kritiikkiä voi tarkastella ylemmyysteorian 

näkökulmasta. Heikommassa asemassa olevalle henkilölle on helpompi nauraa kuin 

ylemmälle88. Vaikka Huhtasaari on kansanedustaja, jolla voidaan ajatella olevan valtaa 

vaikuttaa, koomikko asettaa kansanedustajan heikompaan asemaan tämän ajatusmaailman 

takia. Sottinen ylentää itsensä kansanedustajan yläpuolelle kyseenalaistamalla 

kansanedustajan uskomusjärjestelmää. Tämä osoittautuu varsinkin silloin, kun koomikko 

 
85 McVittie et al. 2017, 125.  
86 Fiske 1993, 623. 
87 Riku Sottinen, jakso 9, tuotantokausi 2. 7:53–8:33. 
88 Hietalahti 2018, 39.  
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toteaa: ”minä en edes tiiä, miten se on niiku mahollista”, näin hän selkeästi kyseenalaistaa ja 

kritisoi kansanedustajan evoluution vastaisuutta. Kriittisen diskurssianalyysin 

tekstiulottuvuuden avuin keskityn syvemmin vielä siihen, miten Raamattua käytetään 

hahmottamisen välineenä osana politiikkaan sidottua keskustelua. Vitsin loppupuolella 

imitoidessaan evoluutiota vastustavaa henkilöä, Sottinen yhdistää Raamatun käytön estäjänä 

hyville ajatuksille. Lisäksi hän tuo Raamatun käytön esille, kun ivaa kansanedustajan 

evoluutiovastaisuutta. Vitsissä yhdistetään Raamattu ja evoluution vastustaminen toisiinsa 

selittämättä niiden välistä yhteyttä siitä huolimatta, että Raamattu ja evoluutioteoria eivät 

suoraan ota kantaa toisiinsa. Vitsissä luodaan rakenne, jossa evoluutioon uskova on 

evoluutiota vastustavaa ylemmällä. Evoluutioon uskovaa pidetään uskomusjärjestelmällisesti 

rationaalisempana, jonka vuoksi kansanedustaja asetetaan vitsin naurunkohteeksi. Samalla 

vitsissä ivaillaan evoluutiota vastustaville henkilöille. Vitsissä käytetyn kansanedustajan 

kautta poliitikot, jotka vastustavat evoluutiota asetetaan evoluutioon uskovia heikommiksi. 

Sottinen epäsuorasti ivaa kansanedustajan uskonnon, jonka myötä ottaa kantaa uskonnon 

rooliin politiikassa.  

Suomessahan meillä on tämmönen hieno edustuksellinen demoraktia ja mitä joku nyt ehdotti 

kansalaisaloitteena, että Suomeen, tämä on totta, joku ehdotti tämmöstä ihan tosissaa, et Suomeen tulis 

lapsille edustuksellinen äänioikeus. Se tarkoittaa sitä, että vanhemmat saa päättää mitä lapset äänestää. 

[Noin 5 sekunnin hiljaisuus] Eikö niille lestadiolaisille mikään riitä?89 

Riku Sottisen toisessa vitsissä lestadiolaisuus nivotaan suomalaisen politiikkaan. 

Yhteiskuntapoliittista kontekstia hän rakentaa kuvailemalla vitsissään ensin suomalaista 

demokratiamallia sekä ehdotusta edustuksellisesta äänioikeudesta. Edustuksellisen 

äänioikeuden ehdotuksen Sottinen yhdistää lestadiolaisuuteen. Taustalla kytee kulttuurinen 

stereotyyppinen käsitys, että lestadiolaisperheillä on aina paljon lapsia, minkä vuoksi lasten 

äänioikeuden ehdottaminen olisi heille otollista. Tutkiessa vitsin interdiskursiivista puolta, on 

havaittavissa hegemoninen kyseenalaistaminen. Sottinen ei kritisoi vain edustuksellisen 

äänioikeuden ideaa, vaan sen myötä lestadiolaisten toimintaa. Vitsi perustuu kuitenkin 

ennakkoluuloiseen oletukseen siitä, että edustuksellisen äänioikeuden antaminen lapsille olisi 

ylipäätään lestadiolaisen ehdottama. Vitsin interdiskursiivinen ydin pohjautuu 

yhteensopimattomuuteen ja ylemmyyden teoriaan. Koomikon rakentama käsitys 

demokratiasta saa odottamattoman käänteen, kun hän kyseenalaistaa eikö mikään riitä 

lestadiolaisille. Kysymyksen painotus ”mikään riitä”, vihjaa, että lestadiolaisilla olisi 

valmiiksi valtaa. Tämä on kuitenkin käännettävissä myös toisin päin. Lestadiolaiset asetetaan 

 
89 Riku Sottinen, jakso 7, tuotantokausi 3. 9:22–9:47. 
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vitsissä naurun kohteeksi, eli lestadiolaisuus asetetaan alempaan asemaan, jotta heidän 

uskomusjärjestelmällään voidaan vitsailla ja kyseenalaistaa. 

Sit mulla oli Keskusta puolueesta yks vitsi, mutta mä tajusin just, et mä en uskalla kertoa sitä, että ku mä en 

tiedä, jos joku Sipilän lapsista omistaa tän paikan. Kun lehdissä lukee, että ei Juha itekään tiedä mitä 

kaikkee ne omistaa, niin miten mä voisin tietää. Mulla on kaks lasta, mä en tiedä, mitä kaikkee niillä on.  

Juha on lestadiolainen, sillä on sata lasta, niin ei se voikaan tietää mitä kaikkee ne omistaa. Ainoa perhe, 

jolle mä en ole tuttu televisiosta.90 

Jaakko Saariluoman vitsissä esitetään, että lestadiolaisilla on valmiiksi paljon valtaa. Hän 

myös korostaa omaa alemmuuttaan vitsaillessaan, ettei uskalla vitsailla Keskusta-puolueesta, 

koska he voivat hallita mitä tahansa. Vitsissä koko Keskusta-puolue yhdistetään 

lestadiolaisuuteen, mikä on itsessään jo yhteensopimatonta. Hän kuvailee Suomen entisen 

pääministerin Juha Sipilän kautta lestadiolaisten valtarakenteita. Vitsi kritisoi Juha Sipilän 

kautta lestadiolaisuutta. Liioittelemalla Sipilän lasten määrää Saariluoma hahmottaa 

osoittamaansa ongelmaa ja sen myötä myös kritisoi lestadiolaisten lapsiperheiden kokoa 

Sottisen tavoin. Kritisointia vahvistaa Saariluoman viimeinen lause, joka perustuu kulttuurissa 

vallitsevalla käsitykselle siitä, että lestadiolaiset eivät katso televisiota. Lause vahvistaa tuota 

vallitsevaa käsitystä ja ivaa sen perusteella lestadiolaisia. Saariluoman kuin myös Sottisen 

vitseissä näkyvät interdiskursiivinen yhtäläisyys yhteiskuntapoliittisen ja lestadiolaisten 

puheiden välillä. Sekä Sottisen että Saariluoman vitseissä luodaan narratiivia, jossa 

lestadiolaisilla on poliittinen valta-asema. Vitseissä annetaan ymmärtää aivan kuin valta olisi 

lestadiolaisilla, ja tätä valta-asemaa rikotaan ivaamalla niiden ennakkoluuloisia puolia. 

Molemmat yhdistävät lestadiolaisia koskettaviin vitseihin lapsiperheiden suuruuden.  

Mut joo. Joo, viime aikoina mä oon huomannu, et on ollu tämmönen pieni trendi tämmöseen miesten 

uhriutumiseen ja muutenkin etenkin yhden puolueen sisällä. Tota, mä en tiiä ootteko huomannu, mutta 

jotenkin, tiiättekö naisia ahdistellaan, ensimmäiseksi uhriksi ilmoittautuu mies, joka ei liity asiaan 

mitenkään. [Erilaisella äänellä] ”Kun en saa enää ees päivää sanoa.” Niin kuule kyllä saat. Jos et oo 

ahistellu ketään, niin hyvä et liity koko tapaukseen, et ole tämän tarinan päähenkilö, rauha sinulle. Mutta 

tota, jotenkin tää on tämmönen miesuhriutuminen se, se on ollu vähän muodikasta. Miehiä syrjitään, 

miehiä sorretaan, tästä kaikki, kaikki pitää kovaa meteliä. Tää on vähän ärsyttäny mua, ööää, mä oon 

saanu myös hyviä huumorihetkiä tästä. Mä, mä huomasin viime kuntavaaleissa, oli ehdolla Kotkasta 

Perussuomalaisten Kimmo Dufva, jonka vaalislogan oli: [Erilaisella äänellä] ”Uhanalainen, valkoinen 

kristitty heteromies.” [Yleisö nauraa.]  Tiiättekö ku yhtää ei oo jäljellä. Teitäki ku katon niin ei oo ku 

homoja ja hinduja sali täynnä. Joka keväinen riesa saa aina pelätä, että taasko siellä katiskaan on jääny 

viimeset valkoset heteromiehet. Luonnonsuojeluyhdistys perustaa nettikameran ”Pasi live”, jossa 

jännitetään tuleeko valkonen heteromies terassille tänä keväänä.91 

Kaisa Pylkkäsen vitsissä alussa käsitelty trendi miesuhriutumisesta on pohjustavaa kontekstia 

vitsin loppuosuudelle. Pylkkänen liittää vitsinsä laajempaan sosiaaliseen kontekstiin, kun hän 

kyseenalaistaa miesten julkisen äänen hegemonisen aseman. Toteamukset kuten: ”kun en saa 

enää ees päivää sanoa. Niin kuule kyllä saat.” ja ”kaikki pitää kovaa meteliä”, viittaavat 

yhteiskunnassa vallitsevaan kulttuuriseen käsitykseen siitä, että miesten kokemukset on 

 
90 Jaakko Saariluoma, jakso 4, tuotantokausi 4. 35:00–35:48. 
91 Kaisa Pylkkänen, jakso 7, tuotantokausi 3. 18:49–20:10.  
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tuotava julki. Riku Sottisen ja Jaakko Saariluoman tavoin Pylkkänen vetoaa puheessaan 

poliittisessa asemassa oleviin henkilöihin mainiten nämä vielä nimeltä. Pylkkäsen vitsi 

rakentuu kuntavaaliehdokkaan Kimmo Dufvan kautta. Tämä on ymmärrettävissä diskurssien 

intertekstuaalisuudeksi. Koomikot vetoavat muiden ihmisten puheisiin, jotta voivat osoittaa 

haluamansa ongelman. Interdiskursiivisuus näyttäytyy, kun esiin nostetaan toisten ihmisten 

puheita ja toteamuksia. He viittaavat näihin käyttäen niitä osana omaa keskusteluaan. 

Poliittisessa diskurssissa muiden esittämät puheet asetetaan kritiikin kohteeksi. 

 Vaikka miesten hegemonisen aseman kyseenalaistaminen on keskiössä, myös 

kristinuskon hegemonista asemaa haastetaan. Uskonto on tässä vitsissä hahmottamassa ja 

osoittamassa hegemonisten asemien ongelmaa. Tätä hahmottaa erityisesti, kun Pylkkänen 

toteaa: ”tiiättekö ku yhtää ei oo jäljellä. Teitäki ku katon niin ei oo ku homoja ja hinduja sali 

täynnä”, joka on sarkastinen viittaus Dufvan vaalisloganiin, jossa koetaan, että kristitty 

heteromies olisi uhattuna nykypäivän yhteiskunnassa. Hinduihin viittaamisella koomikko 

osoittaa, että kristinuskolla on hegemoninen asema kulttuurissamme. Tiedämme, että hindut 

sekä homot ovat vähemmistön asemassa Suomessa, joten kun Dufvan vaalislogan ja 

Pylkkäsen toteamus asetetaan vastakkain, vitsistä syntyy yhteensopimattomuutta ja sitä kautta 

huumoria. Yhteensopimattomuus sopii lisäksi siihen, miten Pylkkänen muotoilee miesten 

hegemonisen aseman liioittelevalla puheellaan nettikameroista ja katiskoihin jäävistä 

viimeisistä valkoisista heteromiehistä. Valkoinen kristitty heteromies ei ole uhanalainen, vaan 

päinvastoin tiedostamme, että hän on hegemonisessa asemassa yhteiskunnassamme.  

Hegemonisen aseman kyseenalaistaminen demonstroi huojennusteorian toimivuutta, 

mikä liittyy erityisesti vitsin sukupuolittuneisuuteen. Pylkkänen kiertää huumorilla 

yhteiskunnan asettamia esteitä, tässä tapauksessa miesten julkisen äänen asemaa, nostamalla 

miesuhriutumisen huumorin kohteeksi. Pylkkänen lisäksi toteaa, että miesuhriutuminen 

ärsyttää häntä. Hän suoraan ilmaisee, että näkee miesten uhriutumisen kyseenalaisena 

toimintana mainitsemalla, kuinka on saanut huumorihetkiä uhriutumisesta. Koomikko pitää 

ilmiselvänä valkoisen kristityn heteromiehen asemaa, ja siksi vitsailee sillä. Käsitys 

”valkoisesta, kristitystä heteromiehestä” nostaa esiin stereotypian kristinuskosta ”valkoisen 

heteromiehen” uskontona. Määreen muuttaminen esimerkiksi ”valkoinen hinduheteromies” 

muuttaa käsitteen huumoriarvoa tekemällä siitä odottamattoman, mikä kertoo määreiden 

implisiittisestä liittämisestä toisiinsa. Hän puhuu naisen näkökulmasta, ja naisen julkisen 

äänen asema on heikompi mieheen verrattuna. Tämä puolesta puhuu pelkästään tutkielman 

aineisto, jossa valtaosa koomikoista ovat miehiä. Tämän takia kritisoiminen miesten 

hegemonista asemaa tuottaa huojennusta, mutta on taistelua ulkoisia esteitä vastaan. 
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Pylkkäsen sarkastisella otteellaan kritisoidaan yhteiskunnassa vallitsevia valta-asemia, joita 

hänen esimerkkinänsä ollut poliitikko koittaa käyttää toisin.  

Miesten hegemoninen asema näyttäytyy myös aineistossa stand up -koomikoiden 

sukupuolittuneisuutena. Aineistossa koomikoista selkeä enemmistö oli miehiä. Yli 

kahdestakymmenestä koomikosta, jotka esiintyvät aineistossa vain kolme on naisia. Kaikki 

kolme naiskoomikkoa esiintyvät analyysin eri diskurssien esimerkeissä. Vertaillessa vitsien 

eroavuuksia miesten ja naisten välillä näyttää siltä, että naiset ja miehet käsittelevät eri aiheita 

ja käsittelytavat ovat myös erilaiset. Esimerkiksi Anitta Ahosen ja Kaisa Pylkkäsen vitseissä 

esiintyy vahvemmin seksuaalissävytteinen konteksti verrattuna miespuolisiin. Kaikki kolme 

naiskoomikkoa puhuivat vitseissään omasta elämästään tai kokemuksistaan. Miehet asettuivat 

useammin vitsissä vain ulkopuoliseksi kertojaksi.  

 

Stereotypioita hyväksyvä diskurssi 

Stereotypiat voivat olla kuvailevia tai ohjaavia. Kuvailevat stereotypiat ovat oletuksia siitä, 

miten enemmistö ryhmän ihmisistä käyttäytyy, näyttäytyy tai kuinka päteviä he ovat tietyissä 

asioissa. Ohjaavat stereotypiat osoittavat sen, miten tietyissä ryhmissä tulisi ajatella, toimia tai 

tuntea. Olettamukset voivat näyttäytyä myös positiivisina ominaisuuksina, mutta samaan 

aikaan ohjaava stereotypia edelleen olettaa, että stereotypioita kohdistetun ryhmän jäsenten on 

toimittava kyseisen olettamuksen mukaisesti.92 Stereotypioita hyväksyvä diskurssi kuvaa, 

kuinka stereotypioita käytettään hyödyksi luomaan huumoria. Hyväksyvässä diskurssissa 

stereotypioita ei kritisoida ja niitä saatetaan käyttää itsestään selvinä tapoina kuvata tiettyjä 

tilanteita. Kun stereotypioita pidetään itsestäänselvyyksinä, eikä niitä kyseenalaisteta, niillä 

rakennetaan yhteiskunnassa vaikuttavien käsitysten hegemonisuutta.  

Mä, mä luulin pitkään, et, et se johtuu tästä mun kristillisestä kasvatuspuolesta et mul on aina ollu, ollut 

semmone korostunu syyllisyyden tunne. Niiku mä oon mielestäni aina, jos nyt vaikka joku pudottaa jotain 

tuolla salin perällä niin mä oon täysin vakuuttunu, et se on mun syytä. Mä oon jotenki aiheuttanut sen. 

Äää, mä tajusin et sitte yks päivä, et ei sillä oo mitään tekemistä mun kasvatuksen kanssa, et mä oon vaan 

nainen. Mä en yleensä usko sukupuolistereotypioihin, mut tää on yksi asia missä oon huomannu on 

tämmönen selkeä jako. Et, et naiset meillä on vähä tapana kerätä syyllisyyttä. Me ollaan mielestämme 

syyllisiä kaikkeen ja miehet ei mihinkään.93 

Kaisa Pylkkäsen vitsissä korostuu stereotyyppinen käsitys kristillisestä syyllisyyden tunteesta. 

Syyllisyyden tunne rinnastetaan naisten sosiaaliseen rooliin, ja vitsissä rakentuu käsitys, että 

sukupuolistereotypiat olisivat totta. Mikäli vitsiä tarkastellaan sen laajemmasta 

yhteiskunnallisesti kontekstista, vitsi implikoi, että kristillisen kasvatuksen saaneet miehet 

 
92 Fiske 1993, 623.  
93 Kaisa Pylkkänen, jakso 7, tuotantokausi 3. 17:21–17:53. 
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eivät koe vastaavaa syyllisyydentuntoa. Epäsuorasti siinä nostetaan esille sukupuolten välistä 

epätasa-arvon asemaa kristinuskon sisällä. Kristinuskon hegemonista asemaa yhteiskunnassa 

vitsi ei kuitenkaan haasta, päinvastoin vahvistaa sitä jättämällä selittämättä sen, miksi hän 

kokee korostuneen syyllisyydentunteen osana kristillistä kasvatustaan. Analyysissä on 

toistunut jatkuvasti se, kuinka kristinusko on suomalaisessa stand up -komiikassa selkeässä 

hegemonisessa asemassa muihin uskontoihin nähden. Kristinuskosta vitsaillaan, kuului sitten 

ulko- tai sisäryhmään. Sitä kohden kuka tahansa saattaa osoittaa kritiikkiä, sitä pystytään 

käyttämään erilaisia kulttuuristen ja poliittisten tilanteiden hahmottamiseen. Kristinuskolla on 

siis suomalaisessa stand up -komiikassa hyvin vahva kulttuurisen hegemonian asema, koska 

sitä pidetään niin vahvasti yksiselitteisenä ja maalaisjärjellä ymmärrettävänä asiana, ettei sitä 

tarvitse selittää erikseen. Mikäli vitsissä on kristinuskoon liittyvää sisältöä, vitsin idea 

välittyy, sillä oletus on, että kaikki ymmärtävät jo valmiiksi mitä sillä tarkoitetaan. Tämä 

osoittautuu erityisesti silloin, kun koomikot ovat käyttäneet vain esimerkiksi kristinuskon 

symboleita tai oppeja hahmottamaan vitsin humoristista puolta.  

Mä, mä voin kertoa, että siis, mä siis oon saanu freudilaiskristillisen kasvatuksen. Mä, mä en tiedä 

aukeeks tää teille niiku konseptina ollenkaan. Mä voin vähän avata. Tota, öö, ehkä tää kertoo jotenkin, 

otetaan vaikka nää on hyvin ristiriitaiset suhtautumiset nimittäin moniin asioihin näillä keskenään. 

Esimerkiksi suhtautuminen seksiin. Kristillisille: seksiä ei ole olemassakaan, kukaan ei oo koskaan pannu 

ketään, lapset syntyy neitseellisesti, Pyhä Henki käy. Se on kaikki mitä täytyy tietää. Freudilaiset, ähäää 

[nyökyttelee päätä.], kaikki maailmassa on pelkkää seksiä. Jokaisen, jokainen ajatus, sun jokainen 

mielikuva, sun katukivetyksestä on pelkkää seksiä. Niin nää kaks kun yhdistää ajatusmetodina. Niin siin 

tulee vähän semmonen ku lukis lastenkirjaa mut Jorma Uotisen äänellä, tiättekö.94 
 

Kaisa Pylkkänen vitsin alussa rakentaa käsitystä, millaista freudilaiskristillinen kasvatus on 

hänen mukaansa. Hän valmiiksi mainitsee, miten ristiriitainen suhde näillä kahdella 

suuntautumisella voi olla osoittaen ääneen sen, että vitsissä on yhteensopimattomuuden 

elementtejä. Hän ottaa esimerkikseen suhtautumisen seksiin. Se, miten hän kuvaa kristillistä 

suhtautumista on stereotyyppistä ja suhtautumisen kärjistämistä. Liioittelu näkyy sanoissa: ”ei 

ole olemassakaan” ja ”kukaan ei oo koskaan”, näillä sanoilla hän korostaa kristillisen 

näkemyksen stereotyyppistä puolta luoden käsityksen, että näin kristillinen suhtautuminen 

toimii. Lisäksi toteamus perään: ”se on kaikki mitä täytyy tietää”, osoittaa koomikon oman 

valta-asemansa voimaa. Kuten jo aiemmin on todettu, koomikko voi lavalla puhuessa sanoa 

mitä haluaa. Hän kuvailee uskontoaan haluamallaan tavalla ja todetessaan, ettei enempää 

tarvitse tietää, osoittaa kristinuskon hegemonisen aseman hyväksymistä ja kritiikin 

poislakaisemista. Vitsissä siis hyväksytään ja korostetaan kristinuskon stereotypioita 

osoittamatta kritiikkiä sen hegemonista asemaa kohtaan kulttuurissamme.  

 
94 Kaisa Pylkkänen, jakso 7, tuotantokausi 3. 14:48–15:37.  
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Mainittakoon vielä, että Pylkkäsen vitsissä viitataan julkisuuden henkilöön. Tätä samaa 

tapahtui erityisesti poliittisen diskurssin piirissä. Julkisuuden kohteilla ja henkilöillä kuvailu 

osoittaa niiden valta-asemaa, koska käyttäessä julkisuudesta tunnettuja henkilöitä kuvailun 

kohteena, yleisön on helpompi hahmottaa, mistä puhutaan. Niillä on siis tarpeeksi valtaa, että 

yleisö tunnistaa kenestä puhutaan ja näin yleisö hahmottaa paremmin vitsin idean. Tässä 

tapauksessa Pylkkänen vertaa kristillisen suhtautumisen seksiin lastenkirjana, kun taas 

freudilaisen suhtautumisen julkisuuden henkilöön Jorma Uotiseen. Vertailu vahvistaa 

Pylkkäsen rakentamaa kristinuskon stereotypian hyväksyvää puolta. Lastenkirja nähdään 

viattomana, siinä missä freudilaista mallia pidetään hävyttömämpänä. Vaikka koomikko 

vitsailee kristinuskolla, sen hegemonista asemaa ei kyseenalaisteta ja sen stereotyyppisiä 

puolia kuvaillaan ennemmin positiivisen kautta.   

Luna on semmonen vitivalkonen, todella siro, mustat silmät ja Luna on aina ilonen. Sen hätä heiluu aina 

ja se tulee aina iholle. Se tulee, se näyttää siltä, jos sä istut sohvalla ja se tulee tähän [vetää toisen kätensä 

aivan naamansa eteen.] Se näyttää siltä kun se tulis kysyyn sulta: [erittäin iloisesti] ”Hello, have you ever 

heard about our Lord and Savior, Jesus Christ?” Sit se siirtyy seuraavaan: “Hello, have you ever heard 

about our Lord and Savior, Jesus Christ? Oh my god!” Ja kun sillä ei oo mitään itsesuojeluvaistoa sillä 

koiralla. Pihalla voi olla vapaana kakssataa kilonen pullmastiff, mikä tappaa kaiken elollisen sadan metrin 

säteeltä. Luna phumfp: [Esittää uudestaan erittäin iloista] ”Hello, whaddaup?” Luna on tehokas. Se on 

meidän pihapiiristä käännyttäny kaks piisamia ja yhden oravan.95 

Olli Siikin vitsi toimii hyvin samoin tavoin kuin Kaisa Pylkkäsen edeltävä vitsi. Vitsissä 

leikitellään kristillisiin lähetyssaarnaajiin liittyvillä stereotypioilla. Stereotyyppisen 

lähetyssaarnaajan kuvailu rakennetaan stereotyyppisellä avausrepliikillä sekä positiivisilla 

mielikuvilla. Innokkaan ja hyväntuulisen lähetyssaarnaajan energiaa rakennetaan vitsissä 

kuvailemalla koiraa sellaisena. Vitsissä vallitsee oletus siitä, että lähetyssaarnaajat toimivat 

koomikon kuvailemalla tavalla. Sen sijaan, että hän suoraan kutsuisi koiraansa 

lähetyssaarnaajaksi, koomikko käyttää vallitsevia puheeseen ja käytökseen liittyviä 

stereotypioita lähetyssaarnaajista luodakseen yleisölle käsitystä siitä, millaista hänen koiransa 

käytös on. Kuvaillessaan koiraa Siiki käyttää sanoja ”aina iloinen”, vahvistaa 

lähetyssaarnaajien positiivisen kuvan rakentamista. Toteamus: ”tulee aina iholle”, on 

itseasiassa stereotypioita haastavaa. Kuitenkin erittäin lähelle tuleminen esitetään 

myöhemmin vitsissä sen iloisella tyylillään pikemminkin positiivisena, kuin negatiivisena 

asiana.  

Koomikko käyttää kristinuskon stereotypioita kuvaillakseen oman koiransa 

viattomuutta. Vitsissä kristinuskoa koskettavat stereotypiat kuvaillaan positiivisella tavalla, 

eikä niihin osoiteta minkäänlaista kritiikkiä. Kritiikin puute ja stereotypioiden positiivinen 

kuvailu ilmentää kristinuskon hegemonista asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. 

 
95 Olli Siiki, jakso 5, tuotantokausi 2. 25:55–26:38 



46 

 

Kristinuskoa pidetään niin yksiselitteisenä osana yhteiskuntaa ja sen kulttuuria, että sen 

kuvailua ei tarvitse erikseen selittää, koska oletus on, että vitsissä kuvattu innokas 

lähetyssaarnaaja on yleisölle tuttu stereotyyppi. Niinpä kristinuskoa käytetään vitsissä 

kuvailun välineenä, jotta vitsin ydin olisi helpommin hahmotettavissa. Kristinusko ei ole 

vitsissä naurunkohde, vaan huumorin väline. Positiivisilla stereotypioilla hyväksytään ja 

vahvistetaan vallassa olevien hegemonioiden asemia. Vitsin loppuosio, jossa koiran todetaan 

käännyttäneen pihapiirin eläimiä, tukee yhtä lailla kristinuskon hegemonisen aseman 

ymmärtämistä. Käännyttämisen kuvailu tapahtuu positiivisella maininnalla: ”Luna on 

tehokas.” Loppuosioon liittyy yhteensopimattomuutta, koska olisi vaikea olettaa, että koira 

voisi tosiaan tehdä käännytystyötä. Jo aikaisemmin rakennettu kulttuurinen konteksti 

innokkaasta lähetyssaarnaajasta saa yllättävän käänteen sillä, että koira tosiaan on tehnyt 

käännytystyötä.  

Analyysissä on jatkuvasti noussut esiin se, miten vahva asema kristinuskolla on 

suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Kristillinen perinne on juurtunut suomalaisen 

yhteiskunnan kulttuuriperinteeseen, joten kristinusko näyttäytyy luontevana osana vitsejä. Sen 

asemaa ei kyseenalaisteta, vaan sitä käytetään luomaan huumoria, koska yleisön odotetaan 

ymmärtävän vitsin ydin kuvailun kautta. Stereotypioita hyväksyvässä diskurssissa 

kristinuskolla vitsaillaan sen positiivisten käsitysten kautta. Kristinuskon hegemonisen 

aseman takia voidaan kokea, että on luonnollista osoittaa huumoria muita uskontoja edustavia 

henkilöitä ja uskontokuntia kohtaan. Koomikot voivat käyttää muiden uskontojen 

stereotypioita, vahvistaa stereotypioita ja asettaa muut uskonnot naurunkohteeksi, eikä sitä 

koeta ongelmalliseksi.  

Onko tänään paikalla muita, yhdeksänkymmentäluvun teinejä, joille näytettiin koulussa valistusvideo 

nimeltä: ”Saatana kutsuu minua”. Taputtakaa, jos tiedätte. [Muutama taputtaa] Täällä on muutamia. Se on 

siis ihan klassikkoteos. Pakko kertoa tästä. Se on kirkon AV-keskuksen tuottama valistusvideo 

saatananpalvonnan vaaroista teineille, koska siis sehän voi vaania minkä tahansa kulman takana ja se on 

mieletön. Siellä on saatu upotettua ihan kaikki paha mitä ikinä teinin elämässä voi tapahtua. On päihteet, 

on koulusta lintsaaminen, on kotoota karkaaminen, on, on kaikki holtiton seksin harrastaminen, kun 

vanhemmat miehet yrittää houkutella nuoria tyttöjä, hautakivien kaato tietysti ja hevimusiikkia ja 

väkivaltavideot. Kaikki. Ja me neljätoistavuotiaina, siellä Itä-Vantaalla katottiin sitä videota aivan suu 

auki. Tiedätekste ihan suu auki. Koska meistä ei ollut kukaan tajunnut, et elämää voi viettää myös silläkin 

tapaa. [Yleisö nauraa ja taputtaa] Et ysiluokka meni sit jo ihan paljon paremmin, voin sanoa.96 

Eeva Vekin vitsi on luonteeltaan stereotypioita hyväksyvää. Kun Vekki kuvaa 

valistusvideossa esiintyneitä saatananpalvonnan vaaroja, hän kuvaa saatananpalvontaan 

liittyviä stereotypioita. Stereotypioita hyväksyvä luonne nousee esiin vitsin loppupuolella, 

joka on sekä monitulkinnallinen kuin myös yhteensopimaton. Ensin rakennetaan käsitystä 

 
96 Eeva Vekki. Jakso 7, tuotantokausi 2. 16:47–17:50. 
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siitä, että nuoret ovat katsoneet videota suu auki ikään kuin valitusvideo olisi saanut heidän 

ymmärtämään saatananpalvonnan vaarat. Tämä kääntyy kuitenkin toisin, kun Vekki toteaa, 

että: ”et ysiluokka meni sit jo ihan paljon paremmin, voin sanoa”, ja tässä kohdin tulee vitsin 

monitulkinnallisuus myös esiin. Vitsi on tulkittavissa joko niin, että yhdeksännelle luokalle 

siirtyessä he alkoivat seuraamaan näitä vaaroiksi kuvailtuja stereotypioita ja pitivät sitä paljon 

parempana vaihtoehtona tai sitten, he ymmärsivät saatananpalvonnan stereotyyppisesti 

kuvaillut vaarat ja ovat vältelleet niitä, ja siksi yhdeksännes luokka sujui paremmin. 

Erityisesti ensimmäinen tulkinnantapa tekee vitsistä yhteensopimattoman, koska 

valistusvideon tarkoitus oli tähdätä kuvailtujen vaarojen välttämiseen. Vitsissä on kriittisen 

kaltainen sävy valistusvideon asettamia stereotypioita kohtaan, mutta Vekin ihaillessa 

videossa kuvailtua elämäntyyliä, hän vahvistaa saatananpalvontaa koskettavia stereotyyppisiä 

käsityksiä. Vaikka videossa keskitytään saatananpalvontaan liitettyihin stereotypioihin. Vekki 

nostaa esiin, että valitusvideo on kirkon tekemä. Vitsin luonteeseen siis liittyy lisäksi 

eräänlaisen kristinuskon hegemonisen aseman osoittaminen, koska kirkolla on ollut valta 

näyttää stereotyyppistä materiaalia toisista uskonnoista. 

Mun mielestä ainoat MM-kisat, mitkä Suomessa pitäisi järjestää on nöyryyden MM-kilpailut. Ja me 

voitettais ne aina. Toisaalta ne on jo olemassa. Suviseurat. [Yleisö nauraa.] Miettikää, onko, onko 

ihmistä, joka menee suviseuroihin sillai: ”Jea! Kohta puhutaan kielillä. Kohta kävellään vetten päällä.” 

Ei. Tai onko suviseura etkoja? Juodaan vettä ja luetaan Raamattua ihan vain jostain. Tein tän jutun 

Pohjois-Pohjanmaalla, ei toiminu hirveen hyvin, se oli jotenkin, se oli ihan. [Yleisö nauraa.] Jännä 

tilanne. Nelkytkaheksan ihmistä lähti samantien vittuun. Yks perhe. 97 

Ilari Johansson ei osoita vitsissään mitään poliittista kritiikkiä lestadiolaisia kohtaan toisin 

kuin Saariluoma ja Sottinen. Vitsissä on silti samantyylistä stereotypioiden hyväksyvää 

puhetta, kuin Olli Siikillä ja Kaisa Pylkkäsellä on ollut. Johanssonin vitsissä lestadiolaisista 

vitsaillaan ohjaavien stereotyyppien kautta. Ohjaavissa stereotypioissa oletetaan tietyn 

ihmisryhmän toimivan tietyllä tavalla. Koomikko vertailee neutraalisävytteisesti Suviseuroja 

nöyryyden MM-kilpailuin, hän silti erikseen olettaa, että lestadiolaiset käyttäytyvät tietyllä 

tavalla Suviseuroissa.  

Vitsissä käsitellään jo aiemmin mainittua stereotyyppiä lestadiolaisten 

yhteiskunnallisesta vallasta maantieteellisyyden kautta. Ilari Johansson, Eeva Vekki ja Jussi 

Herranen ovat ainoita, jotka kuvaavat vitseissään mitään suomalaisia kaupunkeja tai 

maakuntia. Johanssonin viitatessa Pohjois-Pohjanmaahan hän luo käsitystä siitä, että siellä 

olisi enemmän lestadiolaisia kuin muualla, jonka myötä hänen vitsiäänkään ei otettu yhtä 

hyvin vastaan. Tällöin esiin nousee vitsin kriittinen puoli lestadiolaisia kohtaan. 

Valtasuhteiden näkökulmasta tässä kommentoidaan kahta erillistä asemaa. Johanssonin 

 
97 Ilari Johansson jakso 5, tuotantokausi 4. 37:35–38:28.  
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mukaan Pohjois-Pohjanmaalla lestadiolaisilla on valta olla nauramatta ja pitämättä hänen 

vitsistään, jonka myötä ihmisiä poistui hänen esityksestään. Tällöin hän asettaa lestadiolaiset 

valta-asemaan suhteessa itseensä. Vitsin asetelmaa voidaan tarkastella myös toisesta 

näkökulmasta, Johansson on asettanut vitsissään lestadiolaiset naurun kohteeksi. Hän siis 

nostaa itsensä ja yleisönsä lestadiolaisia ylemmälle tasolle, jonka vuoksi hän voi vitsailla 

heistä. Lestadiolaisperheiden suuruus käy ilmi kaikissa lestadiolaisuutta käsittelevissä 

vitseissä, ja on koomikoiden yleisin lestadiolaisuuteen liitetty stereotypia. Lestadiolaisia 

koskettavat stereotypiat hyväksytään ja esitetään vitsissä sellaisenaan. Koomikon jättäessä 

stereotypiat kyseenalaistamatta, yhteiskunnassa vallitsevat stereotyyppiset käsitykset 

lestadiolaisista vahvistuvat.  

Joensuussa on paljon Jehovan todistajia. Mä oon huomannu, että jehovan todistajat. Ne on vähän niiku 

kivekset, liikkuu aina parittain muttei ikinä pääse sisälle. Ja jos pääsee, tunnelma erittäin vaivaantunu.98 

Jussi Herrasen vitsi perustuu Jehovan todistajiin kohdistettuihin stereotypioihin. Herrasen 

vitsi vahvistaa näitä stereotypioita vitsailemalla negatiiviseen sävyyn siitä, millaisia Jehovan 

todistajat ovat. Hän luo negatiivista sävyä vitsissään vertaamalla Jehovan todistajia kiveksiin, 

minkä voi nähdä heidän uskontoaan halventavana. Vaikka kiveksillä ei ole suoraa negatiivista 

merkitystä, seksuaalisuuden ja uskonnon yhdistäminen luo yhteensopimattomuutta. Suoraa 

negatiivista sävyä rakentaa virke: ”ja jos pääsee, tunnelma on erittäin vaivaantunut”. 

Negatiivissävytteinen kuvailu sopii ylemmyysteorian luonteeseen. Herranen asettaa Jehovan 

todistajat heikompaan asemaan, ja vitsailee heidän stereotyyppisillä heikkouksillaan. Hän 

kuvaa kyseisiä heikkouksia lähtökohtaisesti ehdottomina: ”muttei ikinä pääse sisälle”, eli 

Jehovan todistajia ei koskaan otettaisi vieraanvaraisesti vastaan. Hän hyödyntää puheessaan 

Jehovan todistajista vallitsevia stereotyyppisiä käsityksiä ja tukee niitä omalla negatiivisella 

puheellaan. Huumori syntyy, kun uskontoa verrataan kulttuurisesti yhteensopimattomaan 

elementtiin, kiveksiin, joka kuitenkin sopii yllättävällä tavalla yhteen muiden juuri kyseiseen 

uskontoon liitettyjen kulttuuristen stereotypioiden kanssa.  

Stereotypiat ylläpitävät toisen ryhmän tai yksilön valtaa suhteessa toiseen. Valta on 

kontrolloimista, ja stereotypiat ovat tapa ilmaista kyseistä kontrollia. He, joilla ei ole valtaa, 

ovat uhreja.99 Vitsin alussa oleva kontekstin rakentaminen siitä, että Joensuussa on paljon 

Jehovan todistajia, tuo esiin valtasuhteiden ristiriitaisuuden. Käsitys paljosta ei määrity 

tarkasti, mutta konteksti antaa ymmärtää, että Jehovan todistajilla voisi olla lukumääränsä 

perusteella sosiaalinen valta-asema. Toisaalta koomikko vitsailee Jehovan todistajien 

 
98 Jussi Herranen, jakso 1, tuotantokausi 4. 26:22–26:45.  
99 Fiske 1993, 623.  
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yhteiskunnassa vallitsevilla käyttäytymisstereotypioilla. Näin ollen Herrasella on valta 

suhteessa Jehovan todistajiin, ja siksi myös vitsailee heistä. On silti varteenotettavaa, että 

aineiston pohjalta Jehovan todistajiin kohdistettiin useita vitsejä sekä sisä- ja ulkoryhmään 

näkökulmista. Jehovan todistajiin kohdistettiin usein ulkoryhmän puolelta tulevaa huumoria ja 

heidät asetettiin yleensä alempaan asemaan. Kuten lestadiolaisia koskettavissa vitseissä, 

Jehovan todistajia koskettavia stereotypioita ei kyseenalaistettu.  

Tähän loppuun näin, tää on vanha uutinen mut uutinen. Kaikki tietää tän, tän terroristijärjestö Al-Qaidan, 

niin niitten terroristit voi anoa kesälomaa. Ja kun ne anoo kesälomaa, ne saa ilmaset lentoliput. Tää on 

ollu siis uutinen. Mut kuvitelkaa tää näin, et te ootte terroristi, te meette lomalle, nousette koneeseen 

näätte teidän duunikaverin ja sanotte: Aaaa, lomalle menossa?” ja tää kaveri: ”Ei, työmatka.”100 

 

Jacke Björklund esiintyy aineistossa ainoana henkilönä, joka vitsailee muslimiterroristeille, 

vaikka kuuluu ulkoryhmään. Siinä missä muslimitaustaiset koomikot vitsailevat islamista 

suoraan, Björklundin vitsissä keskitytään ääri-islamistiseen terroristijärjestö Al-Qaidaan, 

mainitsematta islamia suoranaisesti. Muslimitaustaisista koomikoista poiketen Björklund ei 

kyseenalaista islamiin ja muslimeihin liitettyjä stereotypioita. Terroristeja ei kuvailla muuten 

kuin mainitsemalla heidän kuuluvan terroristijärjestöön, antaa mahdollisuuden täyttää 

puuttuvat aukot – esimerkiksi nimen, ulkonäön ja pukeutumisen osalta – muslimeihin 

liitetyillä stereotyypeillä. Vitsi vahvistaa stereotyyppejä epäsuorasti ruokkimalla yleisön 

mielikuvia muslimeista ja terrorismiin liittyvistä stereotypioista 

Stereotypioita hyväksyvän diskurssin vitseissä yhtenäistä on se, etteivät vitsit 

kyseenalaista esittämiään stereotypioita. Stereotypiat hyväksytään sellaisinaan ja niitä 

käytetään luomaan huumoria niin, että yleisön olisi helpompi ymmärtää vitsin ydin. 

Uskonnon rooli osoittautuu moninaiseksi. Eri uskontoja koskettavia stereotypioita käytetään 

suoraan vitsissä huumorin kohteena esimerkiksi Jussi Herranen asettaa omassa vitsissään 

Jehovan todistajia koskettavat stereotypiat negatiivisiksi ivaten Jehovan todistajia. Uskontojen 

stereotypiat toimivat myös vertailunkohteena tai kuvailun välineenä. Stereotypioita 

hyväksyvässä diskurssissa nousee esiin, kuinka koomikot käyttävät kristinuskon 

stereotypioita positiivisesti hyväksyvässä mielessä. Kristinuskoon ei aseteta mitään 

suurempaa kritiikkiä, vaan kristinuskon stereotypioita käytetään positiivisten käsitysten 

kautta. Positiivisten stereotypioiden käyttö ja kyseenalaistamattomuus vahvistaa kristinuskon 

hegemonista asemaa vallitsevassa yhteiskunnassa ja sen kulttuurissa.  

 

 
100 Jacke Björklund, jakso 7, tuotantokausi 2. 41:27–41:53.  
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Stereotypioita kyseenalaistava diskurssi  

Tässä diskurssissa koomikot käyttävät stereotypioita osoittamaan sosiaalisia ja 

yhteiskunnallisia ongelmia. Stereotypioita käytetään myös puhtaana kritiikin osoituksena 

toista ryhmää kohtaan. Kun stereotypioita haastetaan, koomikko tekee näkyväksi jotain, mitä 

valtakulttuurin edustaja ei tee.  

Meidän kirkkoon vihdoin ja viimein asennettiin wifi. Nyt siellä on näkymätön voima, joka oikeesti toimii 

siellä.101 

Jussi Herrasen vitsi yhdessä Jani Salon alla olevan vitsin kanssa ovat aineiston ainoita, jotka 

suoraan kritisoivat suoraan kristinuskoa. Kuvailevien sanojen käyttö kuten: ”vihdoin ja 

viimein” jo itsessään asettavat kirkon haasteen alle. Näillä sanoilla rakennetaan käsitystä, että 

kirkko on jäänyt ajastaan jälkeen ja vasta nyt on asentanut langattoman internetin käyttöönsä. 

Vitsissä vallitsee stereotyyppinen käsitys siitä, että kristinuskossa Jumalaa pidetään 

näkymättömänä voimana ja juuri tällä elementillä vitsi leikittelee. Koomikko osoittaa 

kritiikkiä kristinuskon hegemonista asemaa kohtaan, haastamalla kirkossa olevan 

”näkymättömän voiman”, eli Jumalan, niin sanotun toimivuuden eli legitimiteetin. Vitsi 

haastaa koko kristinuskon luomaa uskomusjärjestelmää ja ideologista pohjaa Jumalasta 

näkymättömänä voimana. Vitsi on luonteeltaan yhteensopimatonta, mutta heijastelee 

ylemmyyden käsitystä. Herrasen vitsissä on samaa sävyä hänen aiempaan vitsiinsä alaluvussa 

Stereotypioita hyväksyvä diskurssi, jossa koomikko vitsailee Jehovan todistajille heidän 

stereotypioillaan. Edellisestä Herrasen vitsistä poiketen, tässä vitsissä stereotypioilla 

haastetaan uskontoa. Kirkon heikkoudeksi osoitetaan ajasta jälkeenjääneisyys ja kristinuskon 

uskomusjärjestelmä asetetaan naurunalaiseksi. Vitsin lyhyt konteksti käännetään päälaelleen 

ja sen osoittaman uskomusjärjestelmän kyseenalaistus luo yhteensopimatonta huumoria. 

… Mut siis, arvoisa yleisö, mulla kävi niin hyvä tuuri, että päihteet pelasti mut Jeesukselta.102 

Jani Salon vitsistä on havaittavissa inkongruenssi ja se on vitsin pääidea. Vitsi on lyhyt 

katkelma Salon aiemmin käsitellystä vitsistä liittyen Jehovan todistajiin. Hänen 

toteamuksensa perustuu yleisesti tunnettuun lauseeseen, jossa todetaan, että Jeesus pelastaa 

päihteiltä. Hän itse kuitenkin kääntää lauseen täysin päälaelleen ja toteaa, että omaksi 

onnekseen päihteet pelastivat hänet Jeesukselta. Tällä käänteisyydellään Salo luo käsitystä 

siitä, että Jeesus olisi jotenkin pelättävä tai huolestuttava hahmo, jolta voi pelastua vain 

päihteiden avulla. Vitsistä on löydettävissä siis uskontokriittinen kanta, koska Salo selkeästi 

rikkoo vanhaa perinteistä sanontaa vaihtamalla sanojen paikkaa luomalla aivan uuden 

merkityksen lauseellaan. Salon vitsi on vietävissä sosiaalisen käytännön tarkastelun tasolle, 

 
101 Jussi Herranen, jakso 1, tuotantokausi 4. 26:46–26:52. 
102 Jani Salo, jakso 8, tuotantokausi 2. Lyhyempi lainaus 14:03–15:32 aikaväliltä.  
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sillä kommentoidessaan näin, hän kritisoi niitä, jotka uskovat Jeesuksen pelastaneen 

päihteiltä. Monet voivat pitää uskon löytämistä irtiottona päihteistä. Salon vitsi kyseenalaistaa 

tätä merkitystä kääntämällä vitsissä kohteet toisinpäin. Yhteensopimattomuuden asettelu 

vitsissä haastaa kristinuskon hegemonista asemaa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Vitsi 

itseasiassa haastaa vitsin vastaanottajien normaaleja tieto- ja uskomusjärjestelmiä, mikä on 

inkongruenssin luonteelle yleistä. Inkongruenssilla leikitellään normaalin ja epänormaalin 

rajoilla luoden uutta tilalle103.  

Toi on yks asia, mitä muslimien ei kannata tehdä on se, et mulla on yks frendi joka vielä joka, joka on 

muslimi. Niin sen ei pitäis niiku, niiku harrastaa huumekuriirin hommia. [Nauraa] Niiku, se ei oo enää 

meidän hommii. Pitäis lopettaa kakstuhattakaheksantoista, oli kivaa ysärillä, ei enää. Ja must tuntuu, et se 

ei tajuu sitä. Se on sillee: ”Mut Fathi, mä jotenkin aina jään kiinni, tiäksä nykyään.Vaik mun parta on siisti 

tosi paljon ja mun qamis[?] on tosi kaunis valkonen ja tiäksä nätisti siisti. Mä en tiedä mistä se johtuu.” Sit 

mä oon silleen: ”Mikä sun nimi on?”, [Vieraskielinen nimi] [Yleisö nauraa] Niin, mistäköhän se vois. 

”Noniin en mä oikein tajua tiäks sillee. Mä, oon vittu, mä lennän neljä kuus kertaa vuodes ja tällee näin. 

Niin miten ne muka huomaa sen?” ”En mä tiedä, mikä sun nimi olikaan?” [Eri tavalla lausuttu 

vieraskielinen nimi] Et se on niinku. Pitää vaan ymmärtää, et ei käy. Et tiäks sä, et sä, sä et voi niiku, sä et 

voi enää sillee niiku kantaa Allahia sisälläs ja heroiinia perseessäs samaan aikaan. Se ei, se ei vaan enää 

onnistu.104 

Fathi Ahmedin vitsissä käytetään paljon yhteensopimattomuuden elementtejä. Ahmed itse 

rakentaa yhteensopimattomuuden luonnetta kertomalla muslimiystävästään, joka harrastaa 

huumekuriirin tehtäviä. Tämä yhteensopimaton asetelma on vitsin kantava elementti, jonka 

kautta kritiikkiä osoitetaan. Koomikko asettaa ystävänsä naurun kohteeksi, ettei tämä 

ymmärrä miksi hänen huumekuriirin tehtävänsä eivät onnistu. Tähän liittyy eräänlaista 

ylemmyyden luonnetta, jossa ystävän tietämättömyys rasismista ja stereotypisoinnista 

asetetaan heikkouden, eli naurettavuuden kohteeksi. Ystävä ei ymmärrä, että hänet 

pysäytetään ulkonäkönsä ja nimensä vuoksi satunnaistarkastukseen. Tällä tietämättömyydellä 

osoitetaan yhteiskunnassa vallitsevat stereotyyppiset käsitykset, mitkä yhdistyvät vitsissä 

kantavan yhteensopimattoman asetelman kanssa. Vitsin ydin perustuu laajemmin maailmassa 

esille nousseeseen keskusteluun ääri-islamistisista terroristijärjestöistä ja siihen, miten 

terroristijärjestöjen käyttäytyminen on vaikuttanut ennakkoluuloisiin asenteisiin muita 

muslimeja kohtaan ja miksi heihin kohdistetaan turvatarkastuksia. Vieraskielisten nimien 

käyttö ja ulkonäöllinen kuvailu tuo esiin sitä, mihin stereotyyppisiin piirteisiin kiinnitetään 

huomioita yhteiskunnassa. Nämä nähdään poikkeuksina enemmistöryhmästä, jonka vuoksi 

niihin kiinnitetään erityistä huomiota. Tätä Ahmed ivaa stereotyyppisellä kuvailullaan.  

Ahmed tuo useasti esiin myös sen, miksi muslimit eivät voi enää tehdä huumekuriirin 

hommia niitä kohtaan osoitettujen stereotypioiden takia. Toteamukset kuten: ”se ei, se ei vaan 

 
103 Carroll 2014, 22–23.  
104 Fathi Ahmed, jakso 2, tuotantokausi 3. 31:55–32:55.  
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enää onnistu.” ja ”pitäis lopettaa kakstuhattakaheksantoista, oli kivaa ysärillä, ei enää”, 

viittaavat sen, että aikaisemmin tämä olisi ollut mahdollista. ”oli kivaa ysärillä, ei enää”, 

viitannee 11.9.2001 tapahtuneisiin World Trade Center -terroristi-iskuihin, joiden myötä 

islamistinen terrorismi nousi globaalin keskustelun aiheeksi, lentokenttien turvatoimia 

kiristettiin ja muslimeihin kohdistuvat stereotypiat lisääntyivät. Jokin yhteiskunnassamme on 

muuttunut, jonka vuoksi stereotypioita osoitetaan enemmän muslimeita kohtaan. Toteamukset 

rakentavat käsitystä siitä, että ääri-islamisten terroristijärjestöjen julkisuuden myötä 

muslimeita kohtaan kohdistetut ennakkoluuloinen käyttäytyminen on kasvanut. Vitsissä 

vallitsee yhä yhteensopimattomuuden luonne siitä, aivan kuin huumekuriirin toimintaa 

haluttaisiin tehdä.  

Mut oikeesti, vuosi on kakstuhattaseitsemäntoist, ja mä luulin, että rasismi on loppu mut se ei oo. Jos oot 

tän näkönen ja edellisenä päivänä on tapahtunu joku terroristi-isku ja sit sun pitää lentää seuraavana 

päivänä. [Katsoo hetken yleisöä läpi ja yleisö nauraa.] Mä en tiedä oottekste kokenu semmosta niiku 

”satunnaistarkastusta” [tekee sormilla ”-merkin] ikinä, mut vittu mä oon ollu niissä aika monesti. Tää on 

siis tosi tarina, tää tapahtu oikeesti. Manchesterin iskut, hirvee tragedia tapahtu, mun pitää lentää 

seuraavana päivänä Kuopioon. Niillä ei oo mitään tekemistä yhdessä mut joka tapauksessa mä meen 

lentokentälle ja sit se turvatarkastaja kattoo mut. Ja me tiedetään molemmat samaan aikaan, et mä oon 

satunnaisen tarkastuksen kohde. Ja mä kävelen siihen tarkastuspisteelle ja hän kattoo mua ja sanoo silleen: 

”Valitettavasti sä, sä. Tää on satunnainen tarkastus.” Mä sanoin, et: ”Vaikuttaa hyvin satunnaiselta.” Mut 

onneks me eletään oikeesti niiku poliittisen korrektiuden kulta aikaa nimittäin hän huomas, että mä 

pikkasen otin siitä itteeni. Ja mun takana oli semmonen vanhempi suomalainen rouvashenkilö. Joten tää 

tyyppi, tää tarkastaja niin kun mä olin menny läpi sit hän tuijotti mua ja sit hän tuijotti sitä mummoo. Ja sit 

se sano sille mummolle: ”Tekin olette satunnaisen tarkastuksen kohde.” [Yleisö ja Ali nauraa.] Se mummo 

oikeesti sano näin: ”Mitä helevettiä? Millon sä oot viimeks nähny Isismummon?” Mikä on ehdottomasti 

mun parhaimpia oikeesti niiku isishahmoi, jos niitä ois. Semmonen Isismummo joka haisee vähän 

räjähteelle ja pullalle. Tiiättekö semmonen, jonka käsilaukussa on luoteja ja kettukarkkeja tiiätekste. Ihan 

siltä varalta, että sä kävelet sisään ja sil pitää olla karkkii.105 

Ali Jahangiri puhuu vitsissään avoimesti yhteiskunnassa piilevistä ongelmista nostaen esille 

rasismin ongelmallisuuden. Hän toteaa rasismin olevan yhteiskunnallinen ongelma sanomalla, 

ettei rasismi ole loppunut, vaikka hän on niin olettanut. Vitsissä on itseironian piirteitä, koska 

hän käyttää itseään esimerkkinä siitä, miksi joutuu satunnaisturvatarkastuksiin. Huumorin 

kohteena kuitenkin on ensisijaisesti stereotypisoiva yhteiskunta: Jahangiri nauraa sille, että 

häntä ulkonäkönsä ja nimensä takia todennäköisesti pidetään muslimina, joihin kohdistetaan 

ennakkoluuloja. Tästä syystä, kun hän kysyy suomalaiselta yleisöltä, että ovatko he kokeneet 

satunnaistarkastuksia samalla todeten, että on itse ollut niissä monesti, hän tuo esiin 

yhteiskunnassa esiintyviä stereotypioita samalla nauraen omalle epäreilulle tilanteelleen. Hän 

lisäksi kyseenalaistaa turvatarkastukseen liittyviä ennakkoluuloisia periaatteita siitä, ketkä 

joutuvat tarkastuksen kohteiksi.   

Jahangiri toteaa Juhani Huttusen tekemässä lehtihaastattelussa Oppitunti huumorista 

(2013), että vähemmistöön kuuluva koomikko voi kertoa sellaisia vitsejä, joita enemmistöön 

 
105 Ali Jahangiri, jakso 9, tuotantokausi 2. 31:38–33:32.  
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kuuluva ei voi kertoa.106 Jahangirin kommentti auttaa meitä ymmärtämään islamiin 

kohdistettujen vitsien stereotypioiden luonnetta. Muslimeita koskettava huumori tapahtuu 

ryhmän sisäisenä toimintana tai se esitetään ryhmän sisältä ulkopuolelle. Ahmed ja Jahangiri 

puhuvat molemmat sisäryhmän näkökulmasta, joko kuulumalla kyseiseen ryhmään tai 

omaamalla kyseisen uskontokuntaan liittyvän taustan. He kuuluvat vähemmistöön, sillä 

evankelisluterilaisuudella on enemmistöasema suomalaisessa kulttuurissa. Jahangirin toteaa 

samassa haastattelussa, jos enemmistöön kuuluva koomikko vitsailisi asiasta, huumoria ei 

todennäköisesti syntyisi, vaan sitä pidettäisiin loukkaavana107. Ali Jahangirin haastattelussa 

antamaa näkökulmaa tukee myös William Martineaun artikkeli A Model of the Social 

Functions of Humor (1972), jonka mukaan, kun ulkoryhmä vitsailee sisäryhmän 

stereotyypeistä tai stereotyypin piirteillä, voidaan vitsailu nähdä sisäryhmän näkökulmasta 

halventavana tai loukkaavana huumorina. Ulkoryhmän osoittama kritiikki sisäryhmää kohtaan 

harvoin koetaan ystävällisenä tai humoristisena.108 Jahangirin vitsissä puhutaan siis 

suomalaisessa yhteiskunnassa olevasta vähemmistöstä ja kritisoidaan enemmistön 

asennoitumista vähemmistöä kohtaan. Vitsissään koomikko osoittaa juuri tätä samaista 

kritiikkiä enemmistöryhmää kohtaan, jota tässä tapauksessa suomalainen rouvashenkilö ja 

turvatarkastaja esittävät.  

Vitsissä naurunkohteeksi asetetaan ennakkoluuloinen suomalainen vanhempi 

rouvashenkilö, joka ihmettelee sitä, miksi on joutunut satunnaisen tarkastuksen kohteeksi. 

Tästä muodostuu rouvashenkilön stereotyyppinen reaktio isismummosta. Martineaun 

artikkelista poiketen, rouvashenkilön ulkoryhmäläinen ennakkoluuloinen reaktio ei tuota 

Jahangirissä tai yleisössä negatiivista reaktiota. Jahangiri tekee oikeastaan toisin päin, hän 

ottaa tuon ennakkoluuloisen asenteen vastaan ja vitsailee liioitellen sillä osoittaakseen 

stereotyyppisen käyttäytymisen heikkouden. Vitsailu jatkuu kuvailemalla saamaansa käsitystä 

isismummosta vielä lisää yhteensopimattomaan ja sarkastiseen sävyyn. Koomikko rakentaa 

isismummon hahmoa stereotyyppisestä käsityksestä siitä, millaisena perinteinen mummo 

ymmärretään, ja liittää tähän stereotyyppisen isisterroristin käyttäytymistä. Näin rakentuu 

yhteensopimaton mutta humoristinen hahmo, jolle nauretaan. Hahmolla rikotaan 

stereotyyppistä käsitystä, sekä asetetaan rouvashenkilö naurun kohteeksi.  

Muslimeista vitsailevat lähes poikkeuksetta aina vain itse muslimit tai islamiin ennen 

kuuluneet henkilöt. Suurin osa tämän diskurssin vitseistä käsittelevät juuri islamia. Islamia 

 
106 Huttunen 2013, https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/oppitunti-huumorista 
107 Huttunen 2013, https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/oppitunti-huumorista 
108 Martineau 1972, 119–120. 

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/oppitunti-huumorista
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käsittelevät vitsit ottavat enemmän kantaa islamia koskettaviin stereotyyppisiin käsityksiin, 

jotka vallitsevat suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Vitsit haastoivat enemmistöä ja 

puolustivat itseään tai omia kokemuksiaan. Muslimeita koskettavat vitsit liitetään 

lentokenttiin ja turvatarkastuksiin, joissa stereotyyppiset käsitykset nousevat parhaiten esiin.  

Kiitos. Moi kaikille [Yleisö: Moi.] Mun nimi on Fathi. Se on mun nimi. Ööö, mun nimi on Fathi. Mun 

nimi ei ole Muhammed, se on Fathi. [Yleisö nauraa.] Tää on tärkeetä. Ja syy miks mun nimi ei ole 

Muhammed vaan se on Fathi, tää on siis tärkeetä. Niin on se, ett mun veljen nimi on jo Muhammed. 

[Yleisö nauraa.] Ja niin se toimii, synty eka. Se oli vaan siinä. Ei sille oo mitään muuta syytä. Se on tosi 

yleinen nimi. Muhammed on tosi yleinen ja se annetaan aika usein esikoispojalle islamilaisperheissä. Se 

on tosi yleinen nimi, se on. Se tulee niiku profeetta Muhammedin nimestä ja se on tosi tärkee muslimeille, 

esimerkiksi sä et saa tehdä pilkkaa profeetta Muhammedista, sä et saa esimerkiksi piirtää kuvaa profeetta 

Muhammedista. Se on tosi iso tabu. Mut sit siinä on tämmönen porsaanreikä, et mä voin piirtää kuvan 

mun veljestä Muhammedist [Yleisö nauraa.] Et ei ne tulleet Ranskassa ajatteleeks tätä vaihtoehtoo 

ollenkaan. Tiäks, mitään ei ois käyny. Tiäks ne ois vaan voinu olla sillee: ”No, no it’s our cabdriver 

Muhammed.” Noo, okei. Homma jatkuu, kenenkään ei tarvinnu vaihtaa profiilikuvaa. Ois jääny tilaa 

sinne tekopyhäkansioon.109 

Lopuksi haluan käsitellä Fathi Ahmedin vitsin viimeisenä, koska se tiivistää kaikki 

analyysiosiot yhteen. Aluksi hän leikittelee omalla nimellään rakentaen vitsin kontekstia. 

Omalla nimellään leikittely sopii itseironiseen diskurssiin, koska Ahmed asettaa itsensä 

vitsailun kohteeksi. Samalla kuitenkin taustalla rakentuu käsitys stereotypioita 

kyseenalaistavasta puheesta, sillä koomikko tuo itse esille sen, miksei häntä kutsuta 

Muhammediksi, vaikka stereotyyppisesti näin voisi olettaa. Hän liittää oman nimensä 

itseironisella vitsailullaan stereotypian kritisoivaan kontekstiin osoittaakseen yleisölle 

humoristisella tavalla, miksi hänet on nimetty Fathiksi. Vitsissä tulee esiin myös traditioiden 

käytäntöjen luonne, koska vitsin aikana Ahmed kertoo muslimiperheiden lasten nimeämisiin 

liittyvistä traditioista. Kuitenkin esimerkiksi toteamus kuten: ”ja niin se toimii, synty eka. Se 

oli vaan siinä. Ei sille oo mitään muuta syytä”, asettaa kyseenalaiseksi muslimiperheiden 

traditioiden käytännön nimetä esikoislapsensa Muhammediksi. Toteamansa porsaanreiän 

esille tuominen on kritiikkiä muslimien uskomusjärjestelmää kohtaan. Hän osoittaa 

uskomusjärjestelmässä olevan ristiriidan nimeämisperinteen välillä ja luo siitä koomisen. 

Nimeämisperinteistä puhuminen tapahtuu vitsissä muutoinkin hyvin arkipäiväistävään 

sävyyn.  

Vitsi on moniulotteisesti interdiskursiivinen. Siinä käytetään hyödyksi monia erilaisia 

keskusteluja ja tekstejä. Osoittaessaan porsaanreiän muslimien uskomusjärjestelmässä, hän 

hyödyntää rakentamaansa kontekstia laajemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Koomikko 

liittää Muhammediin liittyvän nimikeskustelun vuonna 2015 Ranskassa tapahtuneeseen 

Charlie Hebdo -lehden toimitukseen kohdistuneeseen terroristi-iskuun. Varsinkin tällöin 

 
109 Fathi Ahmed. Jakso 3, tuotantokausi 2. 23:00–24:24.  
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vitsissä korostuu sen yhteiskuntapoliittinen kantaaottavuus, mutta uskontoa myös 

arkipäiväistävyys. Uskonto liitetään jonkin suuremman kulttuurisen ja yhteiskunnallisen 

aiheen keskuuteen. Vetoaminen siihen, että kyseessä ei ollutkaan profeetta Muhammed vaan 

taksikuski Muhammed leikittelee muslimeihin kohdistetuilla stereotypioilla. Se sopii 

rakenteeltaan yhteensopimattomuusteorian kanssa, koska onnettomuutta tuskin olisi voinut 

välttää Ahmedin tarjoamalla vastauksella. Se on yhteensopimatonta myös siksi, sillä käsitys 

taksikuskista nimeltä Muhammed on edelleen stereotyyppistä.  

Lisäksi vitsi osoittaa myös enemmistö- ja vähemmistöryhmän ylemmyys- ja 

alemmuusasemia. Ahmed puhuu tässä tapauksessa muslimiryhmän, eli vähemmistöryhmän 

puolesta. Hän osoittaa kritiikkiä enemmistöä kohtaan siitä, kuinka he toimivat ja ajattelevat. 

Tätä ilmentää erityisesti puhe profiilikuvien vaihtamisesta ja suora maininta profiilikuvien 

vaihtamisen tekopyhyydestä. Tekopyhyyden osoittaminen asettaa profiilikuvan vaihtaneet 

heikompaan asemaan, ja vitsailee niille. Vitsissä liittyy samanlaisia piirteitä kuin Kaisa 

Pylkkäsen vitsissä, johon oli heijastettavissa huojennusteoriaa. Huojennusteorian 

näkökulmasta huumori on otollista, kun yksilö pyrkii välttämään ulkoisia esteitä esimerkiksi 

ylemmässä asemassa olevia henkilöitä tai ilmiöitä. Tässä vitsissä Ahmed kritisoi 

enemmistöryhmän ylemmyyttä ja tekopyhyyttä liittyen Ranskassa tapahtuneeseen 

onnettomuuteen. Vitsissä on tulkittavissa kannanotto siitä, että Charlie Hebdon ei välttämättä 

olisi tarvinnut julkaista pilapiirrosta ollenkaan. Kun pilapiirros kuitenkin julkaistiin, 

koomikko esittää heille satiirisen vastausvaihtoehdon auttamaan tilanteeseen.  

Uskontoihin kohdistuvien stereotyyppien diskurssi on moniulotteinen ja koskettaa eri 

uskontoja. Stereotypioita haastavia vitsejä ei esiintynyt aineistossa paljoa. Analyysin pohjalta 

diskurssi osoittautuu myös poliittisesti latautuneeksi tai vähintään yhteiskuntakriittiseksi. 

Uskonnoista vitsaillaan todella eri tavoin ja ryhmädynamiikka vaikutti vitsin luonteeseen. 

Islamia käsittelevät vitsit liittyvät pitkälti muslimeita kohtaan kohdistettuihin ulkonäöllisiin ja 

nimellisiin stereotypioihin. Näiden stereotypioiden kautta osoitetaan selkeää 

yhteiskuntakritiikkiä ja enemmistöryhmä asetetaan naurunalaiseksi, koska he ylläpitävät 

stereotypioita. Kristinuskon stereotypioiden käsittely on vähemmän latautunutta ja yleisesti 

kristinuskon asemaa yhteiskunnassa ei haasteta. Vain muutama vitsi asettaa kristinuskon 

aseman haasteen alle. Sen stereotypioilla leikitellään, mutta varsinaista hegemonista asemaa 

ei haastettu. Hegemonista asemaa osoittaa lisäksi se, miten koomikot käyttävät kristinuskoa 

kuvailun välineenä vitsille. Jehovan todistajiin kohdistetaan negatiivissävytteisiä vitsejä, ja 

vitsit liittyvät pitkälti heidän käyttäytymis- ja toimintatapoihinsa.   
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4. Pohdinnat ja päätelmät 
Tämän tutkielman kiinnostuksen kohde on se, miten suomalaiset stand up -koomikot 

käyttävät uskontoa osana huumoria. Tätä kysymystä on lähestytty syventymällä siihen, 

millaisen aseman uskonto ottaa stand up -koomikoiden puheissa ja millaisia valtasuhteita 

vitsien kautta heijastellaan. Antti Lindfors kuvailee stand up -komiikkaa modernin ympäristön 

taiteeksi, koska vain kyseisessä ympäristössä sosiaalisen identiteetin aspekteja kuten rotua, 

uskontoa, seksuaalisuutta tai yhteiskuntaluokkia käsitellään poliittisessa keskustelussa tai 

osana sosiaalista säätelyä. Jos vertaamme, kuinka vielä 1800-luvulla näitä sosiaalisen 

identiteetin muotoja ei koettu sellaisiksi, jotka nykyään ymmärrämme henkilökohtaisena, 

arkisena ja poliittisena asiana. Elämme siis modernia aikaa, jossa identifikaatiota hallitsee 

moraali, maailmankuva ja identiteettiin liittyvät arvot.110 Stand up heijastelee modernia 

aikakautta. Koomikot tuovat esiin kriittisiä nostoja, jotka koskettavat sosiaalisia identiteettejä 

ja ihmisten uskomusjärjestelmiä. Näitä identiteettejä ja järjestelmiä kyseenalaistetaan ja 

muokataan huumorin kautta. Kritiikki on se, jolla valta-asetelmia haastetaan ja muokataan. 

Huomattavaa on, että kritiikki voi olla myös tapa osoittaa valtaa suhteessa muihin. Stand up 

modernina taiteena nostaa esiin yhteiskunnassamme merkitykselliseksi koetut asiat 

haastamalla, rakentamalla ja muovaamalla niitä. 

Tutkielman aineistona toimii suomalainen televisiosarja Stand up!, jota seurattiin Ruutu 

-suoratoistopalvelun kautta. Televisiosarjassa esiintyy paljon sekä uransa aloittaneita että 

tunnettuja koomikoita, joten aineisto kuvastaa suomalaisen stand up -komedian kenttää melko 

laajasti. Aineiston laajuuden myötä pystytään antamaan moniulotteinen käsitys koomikoiden 

vitsien vaihtelevuudesta. Tutkielma asettuu diskursiivisen ja sosiologisen uskontotieteen 

tutkimukseen kenttään. Koomikoiden vitseissä luomaa sosiaalista todellisuutta käsitellään 

kriittisen diskurssianalyysin keinoin. Analyysi jakautuu kolmeen päädiskurssiin; kulttuuriseen 

diskurssiin, itseironiseen diskurssiin ja yhteiskunnalliseen diskurssiin. Kulttuurisen diskurssin 

alla on kaksi tarkentavaa aladiskurssia: arkipäiväistävä sekä traditiodiskurssi. 

Yhteiskunnallinen diskurssi jakaantuu kolmeen eri aladiskurssiin: poliittiseen, stereotypioita 

hyväksyvään sekä stereotypioita kyseenalaistavaan diskurssiin. Itseironinen diskurssi asettuu 

yhteiskunnallisen ja kulttuurisen diskurssin väliin, koska kyseisen diskurssin alla olevissa 

vitseissä ilmenee sekä yhteiskunnallisia kuin kulttuurisia konteksteja. Itseironisella 

diskurssilla ei ole aladiskursseja.  

 
110 Lindfors 2019(b), 46–47.  
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Diskurssien tutkimuksessa tutkijan positio vaikuttaa tutkimustuloksien muotoutumiseen. 

Aineisto on rakentunut minun tulkinnallisten näkökulmieni pohjalta. Olen elänyt 

suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa koko elämäni, joten myös minä tutkijana olen 

väistämättä oman kulttuurisen kontekstini varassa ja määritellyt sen pohjalta aineistoni sekä 

tuottanut siitä analyysiä. Tutkielman analyysi ja tutkimustulokset heijastelevat minun 

kulttuurisia ja yhteiskunnallisia konteksteja, minkä vuoksi analyysin tuloksia ei voi yleistää. 

Tutkielmani perehtyy syvemmin uskonnon ja huumorin väliseen suhteeseen stand up -

komiikan kautta, ja tutkimuskysymykset ovat muotoutuneet sen mukaisesti. Tutkielma ei 

tarjoa yleistettävää kuvaa uskonnon ja huumorin välisestä suhteesta, vaan katsauksen siihen, 

kuinka suomalaisessa stand up -komiikassa käytetään uskontoa, ja miten uskonto ilmenee. 

Vitsit ovat koomikoiden humoristisia sosiaalisen todellisuuksia yksittäisiä rakentumia, jotka 

osoittavat jotain yhteiskunnassa ja sen kulttuurissa esiintyvistä ihmisistä, asenteista, arvoista, 

ilmiöistä ja instituutioista.  

Analyysin perusteella on todettavissa, että uskontoa ei yksiselitteisesti pidetä 

huvittavana. Uskontoa ja uskonnollisuutta koskettavat vitsit rakennetaan siten, että yleisö 

ymmärtää niiden olevan vitsejä. Koomikoilla on erilaisia tapoja rakentaa vitsejä 

uskonnollisten aiheiden ympärille. Vitsien erilaisista rakenteista huolimatta, niistä löytyy 

paljon yhteisiä piirteitä. Yhteiset piirteet tulevat esille analyysissä määrittelemieni diskurssien 

kautta. Suomalaisessa stand up -komiikassa uskonnolla vitsaillaan niiden kulttuuristen tai 

yhteiskunnallisten käsitysten pohjalta. Se, miten uskonnot ymmärretään kulttuurisesti näkyvät 

hyvin traditio-, itseironisessa -ja arkipäiväistävässä diskursseissa. Uskonnoista, erityisesti 

uskonnollisista traditioista, puhutaan suomalaiselle kulttuurille tyypillisten merkityksien ja 

kulttuuristen hegemonioiden valossa. Kulttuurisessa diskurssissa uskonto näyttäytyy 

koomikoiden vitseissä arkipäiväisen kielen kautta. Uskontoja käytetään vitsissä 

hahmottamisen välineenä, jotta vitsin ydin olisi helpommin ymmärrettävissä. Vaikka uskonto 

itsessään voi toimia vitsien kohteena, vain muutamat koomikot kohdistavat uskontoihin 

suoraa ivaa tai kritiikkiä. Uskontojen yhteiskunnallinen käsitys näyttäytyy koomikoiden 

puheissa stereotypioiden tai politiikan muodossa. Kun koomikot puhuvat politiikasta, uskonto 

liitetään osaksi poliittista keskustelua. Kulttuurisen käsityksen tavoin, uskontoa ja 

uskonnollisuutta käytetään vitsien hahmottajana. Kun stereotypioita tuodaan ilmi vitseissä, 

uskontoa tai uskonnollisia käsityksiä käytetään joko vahvistamaan tai kyseenalaistamaan 

stereotypioita. Uskonnon asema stand up -koomikoiden vitseissä on enimmäkseen huumoria 

rakentava.  



58 

 

Interdiskursiivisuutta esiintyy selkeästi kaikissa diskursseissa. Interdiskursiivisuudella 

vahvistetaan vitsien humoristista rakennetta. Usein koomikot sekoittavat monia erilaisia 

tekstejä keskenään. Esimerkiksi poliittisessa diskurssissa yhteiskuntapoliittiset aiheet, 

henkilöt ja puheet sovelletaan yhteen uskonnon kanssa. Arkipäiväistävässä diskurssissa 

uskonto tuodaan lähemmäksi arkielämään erilaisten kuvausten kautta. Vanhoja 

diskurssijärjestyksiä rikotaan yhdistelemällä erilaisia aiheita keskenään ja humoristista 

todellisuutta rakennetaan sen myötä. Perinteisiä uskontoon liittyviä diskurssijärjestyksiä 

kyseenalaistetaan mutta myös ylläpidetään. Yleensä diskurssijärjestysten rikkominen on silti 

valtarakenteita haastavaa. Interdiskursiivisuutta esiintyy analyysissä käytettyjen diskurssien 

välillä, esimerkiksi stereotypioita ilmenee kaikissa diskursseissa. Yhteiskunnallinen diskurssi 

ja kulttuurinen diskurssi jakavat paljon samaa vitsien mahdollisella kriittisyydellä sekä 

laajemmalla sosiaalisen käytännön ulottuvuuden hyödyntämisellä. Itseironinen ja kulttuurinen 

diskurssi toisaalta jakavat keskenään paljon yhteistä sen välillä, miten koomikoiden vitseissä 

käytetään uskontoa tilanteiden kuvastamiseen. Yksittäin diskurssit osoittavat syvemmin sen, 

mihin koomikko puheessaan keskittyy. Vitsien valtasuhteet ja rakenteet ovat helpompi 

ymmärtää niiden määritellyn diskurssin kautta. Jokainen analyysissä käytetty diskurssi 

kuvastaa sitä, miten paljon ja eri tavoin uskonnosta puhutaan suomalaisessa stand up -

komiikassa. Jokainen vitsi on koomikon itsensä luoma ja erilainen muista. Diskurssit 

osoittavat sen, kuinka erilaisuudesta huolimatta vitsit sisältävät yhteisiä piirteitä.  

Tarkastellessa uskontoa käsittelevien vitsien luomaa kokonaisuutta ja 

interdiskursiivisesti esiin nousevia tapoja luoda huumoria, keskeisen roolin saa 

yhteensopimattomuuden teoria. Diskurssista riippumatta vitseissä esiintyy runsaasti 

yhteensopimattomuuden elementtejä. Yhteensopimattomuus on hauskaa sen takia, koska siinä 

voidaan asettaa toisistaan hyvin erilaiset kappaleet toisiinsa, mikä näyttäytyy yleisölle 

huvittavana. Yhteensopimattomuus muodostuu juuri siitä, että se on odottamatonta ja 

yhteensopimatonta aiemman kanssa. Yhteensopimattomuuden teoria esiintyy analyysissa 

kaikista huumorin teorioista selkeimmin. Stand up -koomikoille on erittäin tavanomaista 

vitsailla erilaisten inkongruenssien kautta. Yhteensopimattomuutta käytetään usein eri tavoin, 

esimerkiksi korostamaan liioittelua, osoittamaan väärinkäsityksiä tai ilmaisemaan 

yhteiskunnassa piileviä ongelmia. Ennen kaikkea yhteensopimattomuudella pystytään 

korostamaan vitsin alkuperäistä ideaa.  Kuitenkaan mitä tahansa kahta erilaista asiaa ei voi 

asettaa yhteen ja olettaa hauskuutta111. Yhteensopimattomuudessa on siis oltava jotain 

 
111 O’Shannon 2012, 72. 
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sellaista, millä muutetaan tai rikotaan yleisön käsityksiä aiemmasta. Molempien kappaleiden 

on oltava sellaisia, mitkä ovat yleisesti ymmärrettävissä mutta eivät välttämättä 

yhdistettävissä toisiinsa. Tästä oivallisena esimerkkinä toimii kulttuurisen diskurssin 

molemmat aladiskurssit, joissa pyhä asetetaan maalliseen kontekstiin. Kun aikaisemmin 

pyhäksi ymmärretty asia maallistetaan, se on yhteensopimatonta, mutta myös siksi hauskaa. 

Yhteensopimattomilla, toisistaan erilaisilla vertailuilla, voidaan osoittaa uudenlaisia 

käsityksiä. Yhteensopimattomuutta ilmenee usein stand up -koomikoiden käyttäessä 

ennakkoluuloja tai stereotypioita puheessaan. Varsinkin stereotypioita kyseenalaistavassa 

diskurssissa uskontoa koskettavia stereotypioita käytetään yhteensopimattomalla osoittamaan 

stereotypioiden ongelmallisuus. Kulttuurisessa diskurssissa yhteensopimattomuus näkyy 

erityisesti, kun vallitsevassa kulttuurissa pidetyt pyhät asiat asetetaan arkipäiväiseen, 

profaaniin kontekstiin. Se on yhteensopimatonta aiemman kanssa. Vitseissä 

yhteensopimattomuudella rikotaan perinteisenä pidettyjä diskurssijärjestyksiä, koska 

inkongruenssi mahdollistaa perinteistä poikkeamisen tai perinteisten diskurssien 

kyseenalaistamisen.   

Ylemmyysteoria helpottaa valtavasti huumorin ja valtarakenteiden välistä tarkastelua. 

Teoria toimii hyvin yhteen kriittisen diskurssianalyysin kanssa, ja yhdessä 

tutkimusmenetelmän kanssa auttaa hahmottamaan valtasuhteita. Teorian avulla on helpompi 

löytää valta-asemissa esiintyviä hierarkioita. Koomikot käyttävät uskontoa vitseissään niin 

vahvistamaan, purkamaan kuin tekemään näkyviksi vallitsevia hegemonioita. Koomikon 

tausta vaikuttaa siihen, miten uskonto heidän puheessaan esiintyy. Kristinusko osoittautuu 

olevan kuitenkin vahvassa hegemonisessa asemassa suomalaisessa stand up -komiikassa. 

Kristinuskoon liittyviä vitsejä esiintyy eniten, ja kristinuskoa käytetään usein kuvailemaan 

vitsin ydin, mikä kertoo sen yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti merkittävästä asemasta. 

Kristinuskon traditioihin ja kristilliseen kulttuuriin liittyviä puheita ei selitetty auki, eikä sitä 

kyseenalaisteta, jos sitä käytetään huumorin rakentajana. Kristinuskosta puhutaan niin 

positiiviseen kuin negatiiviseen sävyyn. Negatiivisuutta saivat osakseen etenkin 

hegemonisesta luterilaisesta kristillisyydestä poikkeavat kristinuskon suuntaukset, kuten 

Jehovan todistajat ja lestadiolaiset. Kristinusko pystyy toimimaan lisäksi muiden 

hegemonisten asemien vahvistajana. Koko aineistosta vain muutama koomikko suoranaisesti 

haastoi kristinuskon oppeja tai hegemonista asemaa. Jehovan todistajien ja lestadiolaisten 

asemaa haastetaan aineistossa kaikista eniten. Jehovan todistajien traditioita käsitellään 

ennakkoluuloiseen sävyyn ja niitä kohtaan kohdistetaan paljon haasteita. Lestadiolaisia 

käsittelevät vitsit ovat sidoksissa ennakkoluuloihin ja politiikkaan. Myös heidän 
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uskomusjärjestelmiänsä kyseenalaistetaan. Heihin kohdistetaan kritiikkiä sisä- sekä 

ulkoryhmätilanteista. Poikkeuksena ovat islamia käsittelevät vitsit, joissa vitsejä esittävät 

koomikot ovat joko itse muslimeita tai entisiä muslimeja. Vain yksi ulkoryhmän jäsen 

vitsailee islamista, ja hänkin epäsuorasti ääri-islamistisen terroristijärjestön kautta. Islamia 

käsittelevät vitsit haastavat juuri enemmistöryhmän asemaa sekä niiden tieto- ja 

uskomusjärjestelmiä vitsailemalla enemmistöryhmän käyttämillä stereotypioilla. 

Tutkielmassa käsitellyistä klassikkoteorioista huojennusteoria osoittautuu jonkin verran 

epäkäytännölliseksi sekä haasteelliseksi soveltaa käytettyyn aineistoon. Koska tutkielmassa ei 

tarkastella yleisön kokemuksia, varsinaisia huojennuksen tai jännitteiden efektejä ei voitu 

tarkastella. Teoriaa on kuitenkin sovellettavissa tilanteissa, joissa ylemmässä tai 

hegemonisessa asemassa olevia henkilöitä tai ilmiöitä asetetaan kritiikin alaiseksi.  

Tutkielma sijoittuu diskursiivisen ja uskontososiologisen uskontotutkimuksen, 

uskonnon populaarikulttuuritutkimuksen ja huumoritutkimuksen väliseen kenttään. 

Tutkielman on aihepiirinään laaja, ja jättää paljon varaa jatkotutkimukselle. Uskonnon ja 

huumorin välistä tutkimusta tuotetaan runsaasti, mutta stand up -komiikan ja uskonnon 

suhteessa on selkeästi erilaisia nyansseja, jotka jäävät vielä tutkimatta. Koska stand up -

komiikka on luonteeltaan kantaaottavaa, kriittisellä diskurssianalyysillä on paikkansa 

komiikan tutkimuksessa. Sen avulla huumoria pystytään tarkastelemaan sosiaalisten ja 

kulttuuristen valtasuhteiden näkökulmasta. Tutkielman aihepiiriä voisi jatkaa tarkastelemalla 

näitä valtasuhteita yhä syvällisemmin eri uskontojen näkökulmasta. Tästä tutkielmasta 

rajautuu pois yleisön reaktiot. Jatkotutkimuksessa voisi tarkastella esimerkiksi sitä, miten 

tietyn uskontokunnan jäsenet reagoivat heidän uskontokuntaansa koskettaviin vitseihin. 

Vaihtelevatko reaktiot eri uskontokunnan edustajien välillä? Tutkielma koskettaa myös jonkin 

verran sukupuolihegemonisten asemien tutkimusta huumorissa, ja tätä voisi jatkaa 

sukupuolentutkimuksen puolella. Tutkielma pyrkii ottamaan mahdollisimman laajasti 

huomioon uskontojen ja uskonnollisuuksien kategoriat, mutta tulevissa tutkielmissa voisi 

perehtyä yksittäisen uskonnon asemaan stand up -komiikassa. Minun aihepiirini rajautuu 

tutkielmassa vain suomalaisen kulttuurin käsitteeseen. Aihepiiriä voisi laajentaa, millainen 

stand up -komiikan ja uskonnon suhde on muissa kulttuureissa. Näitä tutkimuksia voisi lisäksi 

vertailla keskenään siten, millaisia yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia eri kulttuurien välillä nousee.   
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