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Tässä maisterintutkielmassa tarkastelen, miten Yle, Helsingin Sanomat ja Turun Sanomat 

kehystävät antisemitismiä eli juutalaisvastaisuutta käsitteleviä uutisia ja feature-juttuja vuonna 

2020. Antisemitismi on journalistisesti aiheena herkkä ja ideologisesti arvolatautunut. 

Medialla on vaikutusvaltaa siihen, mitä antisemitismistä ajatellaan. 

 

Maisterintutkielmani on laadullinen tutkimus, jonka metodina käytän kehysanalyysia. 

Hyödynnän erityisesti viestinnän, journalismin ja juutalaisuuden tutkimusta. Luon laajan 

kielellisiä ja visuaalisia kehystämiskeinoja tarkastelevan kehysanalyysin, mitä ei ole 

todennäköisesti tehty aiemmassa tutkimuksessa. 

 

Yle, Helsingin Sanomat ja Turun Sanomat kehystävät antisemitismin uhkana, torjuntana, 

konfliktina, solidaarisuutena juutalaisia kohtaan sekä pienen juutalaisjoukon selviytymisenä 

keskitysleiriltä. Media rakentaa todellisuutta antisemitismistä, joka ei kuulu liberaalin 

demokratian arvoihin. Rasistisille äänille ei anneta sijaa kyseisissä tiedotusvälineissä, jotka 

puolustavat ihmisoikeuksia. Suomen juutalaisia kyseiset tiedotusvälineet eivät kuitenkaan 

haastattele tai valokuvaa, toisin kuin esimerkiksi Saksan juutalaisia. 

 

Erityisesti Yle ja Helsingin Sanomat konstruoivat antisemitismistä emotionaalisen ja 

aistimellisen ilmiön. Antisemitismistä rakennetaan kaikkialla läsnäoleva uhka, jossa natsi-

Saksan historia ja tulevaisuus kasvavasta antisemitismistä kietoutuvat yhteen. Tämä kertoo 

siitä, ettei antisemitismi Suomessa ole todennäköisesti ylisukupolvinen trauma, mikä saisi 

median varomaan liiallisen emotionaalisen tunnelman luomista. 
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1. Johdanto 
Vuoden 2020 tammikuussa tuli kuluneeksi 75 vuotta Auschwitz-Birkenaun vapauttamisesta, 

kun puna-armeijan sotilaat saapuivat vapauttamaan keskitysleirin eloon jääneet vangit. 

Muistopäivän kunniaksi Puolassa järjestettiin muistotilaisuus, jonne saapui noin kaksisataa 

entistä keskitysleirivankia. Samana päivänä Turun synagoga joutui ilkivallan kohteeksi, kun 

synagogan ulko-oveen ja seinään ilmestyi punaisia maaliroiskeita. Tampereella uusnatsien 

Kohti Vapautta- liike järjesti mielenilmauksen, joka järjestön mukaan liittyi Auschwitzin 

vapauttamisen muistojuhlaan. Mielenilmauksessa poltettiin Israelin lippu. Näistä 

antisemitistisistä eli juutalaisvastaisista tapahtumista kerrottiin valtamediassa. Muun muassa 

näihin antisemitismiä käsitteleviin tapahtumiin perehdytään tämän tutkimuksen aineistossa.1 

Suomessa asuvat juutalaiset kohtaavat mahdollisesti enemmän uhkia kuin missään 

vaiheessa toisen maailmansodan ajan jälkeen. Juutalaiset ovat yksi traditionaalisista 

vähemmistöistä Suomessa.2 Juutalaisvastaiset tilanteet ja viharikokset rikkovat 

perusoikeuksia, erityisesti oikeutta ihmisarvoon, yhdenvertaiseen kohteluun, mielipiteen- ja 

sananvapauteen sekä uskonnon- ja omantunnonvapauteen. Viharikoksella tarkoitetaan rikosta, 

joka kohdistuu henkilöön, ryhmään, omaisuuteen, instituutioon tai sen edustajaan. Vuonna 

2020 netissä leviävä antisemitistinen vihapuhe ja Helsingin juutalaiseen seurakuntaan 

kohdistunut ilkivalta kuitenkin vähenivät Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston 

puheenjohtaja Yaron Nadbornikin mukaan. Nadbornik arvelee vähenemisen johtuvan Turun 

hovioikeuden päätöksestä lakkauttaa äärioikeistolainen Pohjoismainen vastarintaliike vuonna 

2018. Juutalaisvastaisten viharikosten laskusuhdanne Suomessa näkyy myös Euroopan union 

perusoikeusviraston (FRA) raportissa.3 

Journalistisen uutismedian tehtävänä on ollut perinteisesti puolustaa ihmisoikeuksia, 

tasa-arvoa ja vähemmistöjen oikeuksia.4 Journalistisella medialla tarkoitetaan sellaisia 

tiedotusvälineitä, jotka ovat sitoutuneet yleisesti hyväksyttyihin journalismin käytäntöihin ja 

periaatteisiin, Suomessa Journalistin ohjeisiin. Journalistin ohjeiden mukaan toimittajan on 

kunnioitettava jokaisen ihmisarvoa. Esimerkiksi etnistä alkuperää tai vakaumusta ei pidä 

ilmaista halventavasti tai asiaankuulumattomasti.5 Journalistit ovat yksimielisiä siitä, että 

 
1 HS 2; HS 3; TS 1. 
2 Ahonen et al. 2020, 153; Juutalaiset Suomessa 2021. 
3 Antisemitism: Overview of antisemitic incidents recorded in the European Union 2010–2020 2021, 3, 93; 

Salmela 2021; Suurin osa viharikoksista on rasistisia rikoksia (s.a.). Ks. Kansalaisoikeuksia ja poliittisia 

oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 8/1976 esim. 6. artikla, 10. artikla, 18. artikla, 19. artikla, 20. 

artikla & 27. artikla. 
4 Herkman 2019, 67. 
5 Niemi & Houni 2018, 20–21; Journalistin ohjeet ja liite (s.a.). 
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tiedotusvälineiden ei tule edistää rasismia. Vaikka toimittajat puolustavat 

riippumattomuuttaan ja tasapuolisuuttaan, vähemmistöjen edustajat mieltävät usein median 

vihamielisen ilmapiirin alkutekijäksi.6 Journalismin tehtäviin sisältyy myös foorumin 

tarjoaminen yhteiskunnalliselle keskustelulle. Medialla on valtaa vaikuttaa siihen, ketkä 

pääsevät ääneen julkisessa keskustelussa, millaisia aiheita keskusteluun tuodaan ja miten 

erilaisia asioita kehystetään.7 Journalismin tuottaman julkisuuden varassa on pääosin se, miten 

kansalaiset luottavat demokraattisen yhteiskunnan toimivuuteen.8 

Journalismia on yleisesti pidetty maailman tapahtumien tulkitsijana.9 D’Haenens ja 

Mattelart viittaavat McCombsiin ja Shawiin (1972), jotka kirjoittavat median agenda-teoriasta 

(the agenda-setting theory). Kyseisen teorian mukaan mediatekstit vaikuttavat siihen, mitä 

ihmiset ajattelevat, mistä he puhuvat, sekä mitä he pitävät tärkeänä. Mediatekstien uskotaan 

myös vaikuttavan siihen, miten ymmärrämme maailman, toiset ja itsemme.10 Uutismedialla 

on myös valtaa muokata lukijoiden käsityksiä aiheista, joiden suhteen he olisivat muuten 

välinpitämättömiä. 11 Mediaesitykset ovatkin symbolisia tuotteita, sillä tekstien, kuvien ja 

grafiikan avulla sanomalehti rakentaa kollektiivista symbolista todellisuutta.12 

Ei ole itsestään selvää, miten uskonnolliseen ja etniseen vähemmistöön kohdistuvasta 

viharikos- ja viha-asenneilmiöstä eli antisemitismistä raportoidaan mediaesityksissä. 

Mediaesityksillä tarkoitetaan representaatioita, jotka esittävät ja myös konstruoivat 

todellisuutta tietystä näkökulmasta. Mediaesitykset ovat multimodaalisia eli ne koostuvat 

useasta eri ilmaisukeinosta. Olennaista on kiinnittää huomiota siihen, ketkä saavat äänen 

mediaesityksissä. Mitä asioita nostetaan tekstistä otsikkoon ja ingressiin? Keitä kuvissa 

esiintyy? Miten kuvat on rajattu ja muokattu? Tällaiset journalistiset valinnat rakentavat 

tietynlaisen näkökulman ja todellisuuden tulkinnan juutalaisvastaisuudesta. Muun muassa 

näitä kysymyksiä pohditaan tutkimuksessani, jossa tarkastellaan miten Yle, Helsingin 

Sanomat ja Turun Sanomat kehystävät juutalaisvastaisuutta uutisissa ja feature-jutuissa 

 
6 Pietikäinen 2002, 14. Monet etnisten vähemmistöjen jäsenet mieltävät myös oman ryhmänsä mediajulkisuuden 

usein syrjiväksi. Pietikäinen 2002, 19. Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan 71% 

Euroopan juutalaisista kokee antisemitismin olevan ongelmallisinta mediassa. Tutkimus ei silti kerro, onko kyse 

journalistisesta mediasta, vasta- tai vaihtoehtomediasta tai uskonnollisesta mediasta. ks. Kokemuksia ja 

näkemyksiä antisemitismistä – Toinen tutkimus juutalaisten syrjinnästä ja juutalaisiin kohdistuvista 

viharikoksista EU:ssa 2019, 3. 
7 Niemi & Perälä 2018, 151. 
8 Hautakangas & Ahva 2018, 294. 
9 Seppänen & Väliverronen 2012, 210. Journalismin rooli tapahtumien tulkitsijana on kuitenkin kyseenalaistettu 

monin tavoin. Esimerkiksi internet ja sosiaaliset mediat luovat tärkeän paikan yhteiskunnalliselle toiminnalle. 

Ks. Seppänen & Väliverronen 2012, 211–214. 
10 D’Haenens & Mattelart 2011, 237. 
11 Tuchman 1978, 2. 
12 Seppänen 2005, 218. 
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vuonna 2020. Feature-jutulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa vapaamuotoista ja 

subjektiivisesti toteutettua artikkelia. Feature-juttu pohjautuu usein uutistapahtumaan, mutta 

on uutista ajattomampi ja monipuolisempi aiheeltaan.13 Tutkielmani aihe on merkittävä, koska 

antisemitistiset teot ja vihapuhe ovat kasvaneet maailmanlaajuisesti liberaaleissa 

demokratioissa.14 On tärkeää ymmärtää, miten journalistisesti herkkää ja arvolatautunutta 

aihetta eli antisemitismiä käsitellään eri medioissa, jotka ovat sitoutuneet Journalistin 

ohjeisiin ja hyvään journalistiseen tapaan. Kolmanneksi medialla on symbolinen rooli 

vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja mielipiteisiin maailman tapahtumista. On olennaista 

tarkastella tiedotusvälineiden keinoja tuottaa informaatiota, joka sekä luo sekä muokkaa 

käsityksiä juutalaisvastaisuudesta, juutalaisista ja antisemitistisistä toimijoista Suomessa ja 

Euroopassa. 

 
13 Seppänen 2005, 90; Kuutti 2012, 40, Väliverronen & Seppänen 2013, 90. 
14 Lubell 2019. 
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2. Tausta ja aiempi tutkimus 

2.1 Antisemitismi ja juutalaisuus 

Antisemitismille on useita määritelmiä. Tässä tutkimuksessa käytän sosiologi Helen Feinin 

määritelmää juutalaisvastaisuudesta. Määritelmän mukaan antisemitismi on vihamielisten 

uskomusten jatkuva ja piilevä rakennelma, joka kohdistuu juutalaisiin kollektiivina. Se 

ilmenee yksilöissä niin asenteina kuin kulttuurissa myyttinä, ideologiana, kansanperinteenä ja 

kuvitelmana. Antisemitismi ilmenee myös toiminnassa, joka on sosiaalista tai laillista 

syrjintää, poliittista liikehdintää juutalaisia vastaan sekä yhteisöllistä tai valtiollista väkivaltaa. 

Nämä johtavat ja/tai on suunniteltu aiheuttamaan etäisyyttä juutalaisiin, syrjäyttämään tai 

tuhoamaan heidät. Juutalaiset määritellään tässä kontekstissa ihmisiksi, jotka on sosiaalisesti 

määritelty juutalaisiksi, ja jotka identifioivat itsensä juutalaisiksi.15 

Tutkimuksessa erotetaan toisistaan antijudaismi eli kristillinen, uskonnollisesti 

suuntautunut antisemitismi ja poliittinen antisemitismi, joka pohjautuu rodullisiin ja 

kulttuurisiin ennakkoluuloihin. Antijudaismille on tavanomaista se, että kritiikki kohdistuu 

juutalaiseen uskontoon kokonaisuudessaan. Kristillisessä juutalaisvastaisuudessa on 

esimerkiksi vedottu juutalaisten konnan rooliin pelastushistoriassa, vaikka samanaikaisesti 

menneistä juutalaisvainoista on haluttu sanoutua irti. Kristillisen antijudaismin ja rotuoppeihin 

perustuvan antisemitismin välillä on paljon samankaltaisuuksia ja historiallisia syy-yhteyksiä, 

vaikka niitä pidetäänkin usein toisistaan erillisinä asioina.16 Lisäksi tutkijat käyttävät termiä 

’antisionistinen antisemitismi’ tai ’antisemiittinen antisionismi’, kun antisemiittisiä symboleja 

käytetään Israelin yhteydessä tai Israelin politiikka yhdistetään natsien politiikkaan.17 

Antisemitismin taustalla on kristinuskon juutalaisvastainen historia Euroopassa. 

Kristinusko on vaikuttanut eniten antisemitismin syntyyn, sillä se loi pohjan kielteiselle 

suhtautumiselle juutalaisia kohtaan. Käsitettä ”antisemitismi” käytti ensimmäisenä 

saksalainen juutalaisuuden vastustaja Wilhelm Marr vuonna 1879. Hän vetosi sen ajan 

yleiseen jaotteluun, jonka mukaan saksalaiset olivat korkeaa, arjalaista rotua. Juutalaiset 

edustivat sen sijaan alempaa, seemiläistä rotua. Jaottelu on harhaanjohtava, koska se sulkee 

ulkopuolelleen juutalaisten lisäksi muut seemiläisiksi kutsutut kansat, esimerkiksi arabit ja 

etiopialaiset.18 Antisemitismin ilmenemistä on selitetty muun muassa uskonnollisena 

ristiriitana saman uskontoperinnön vaalijoiden kesken, halusta pelastaa sielut ja sosiaalisena 

 
15 Fein 1987, 67; Kuparinen 2008, 9. 
16 Lundgren & Myllykoski 2006, 17, 20–21, 241. Ks. Lundgren & Myllykoski 2006, 241. 
17 Kuparinen 2008, 13. 
18 Lundgren & Myllykoski 2006, 15, 17–18; Ahonen 2017, 24. 
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konfliktina. Juutalaisvastaisuuden syitä on haettu myös esimerkiksi rotupuhtaudesta, 

taloudellisista vaikuttimista sekä pyrkimyksestä nähdä juutalaiset yleisen 

muukalaisvastaisuuden perusuhreina.19 

1800-luvun kuluessa juutalaiset hyväksyttiin vähitellen eurooppalaisten yhteiskuntien 

jäseniksi. Tähän kehitykseen vaikuttivat valistusaatteet ja Ranskan vuoden 1789 suuren 

vallankumouksen liberaalit ja universalistiset aatteet. Juutalaisten kansalaisoikeuksien 

saaminen merkitsi sitä, että juutalaiset saattoivat toimia ensimmäistä kertaa Euroopan 

historiassa valtion viroissa, käydä yleisiä kouluja ja olla juridisesti tasa-arvoisia muiden 

kansalaisten rinnalla. Itä-Euroopassa tämä kehitys oli silti hitaampaa kuin lännessä. 

Samanaikaisesti, kun juutalaiset pääsivät yhä paremmin sisälle yhteiskuntaan, he menettivät 

vuosisataisen itsehallintonsa, ja juutalaisen seurakunnan jäsenyys vaihtui pakollisesta 

vapaaehtoiseksi.20 Hitlerin valtakauden aikana juutalaisten oikeuksien riistot, ghettoistamiset 

ja karkotukset muuttuivat kesästä 1941 alkaen kansanmurhaksi. Holokaustin aikana menehtyi 

hieman alle kuusi miljoonaa juutalaista.21 Vaikka Hitlerin järjestelmän sortuminen vuonna 

1945 lopetti valtiollisen antisemitismin Saksassa, juutalaisvastaisuus jäi elämään moniin 

vanhoihin, juutalaisiin liitettyihin stereotypioihin.22 

Termi ’uusi antisemitismi’ on ollut käytössä 1950-luvulta lähtien. Uusi antisemitismi 

perustuu vanhojen juutalaisvastaisten asenteiden lisäksi taloudellisiin, viestinnällisiin ja 

rodullisiin argumentteihin. Tasa-arvon saavuttaneiden juutalaisten uskottiin nousseen liian 

vahvaan asemaan talouden, taiteiden ja lehdistön alalla. ’Uudeksi’ antisemitismiksi sen tekee 

uusien juutalaisvastaisten lähteiden, toimijoiden ja koalitioiden esiintyminen sekä uusien 

viestintävälineiden käyttäminen. Uuden antisemitismin tavoitteena oli vaikuttaa myös 

sivistyneistöön. Uusi antisemitismi limittyy aiempaa vahvemmin Israel-vastaisuuden kanssa. 

Israelista on tehty ’kollektiivinen juutalainen’, jota käyttävät niin äärivasemmisto, äärioikeisto 

kuin radikaalit islamistit.23 Uusi antisemitismi ilmenee esimerkiksi populistisessa politiikassa 

ja neofasismissa.24 Juutalaisuudentutkija Alvin H. Rosenfeld on muotoillut uuden 

antisemitismin määritelmän Theodor Adornon määrittelyn pohjalta. Rosenfeldin mukaan 

uuden antisemitismin ideologian voidaan katsoa sisältävän stereotyyppisiä ja negatiivisia 

käsityksiä juutalaisvaltiosta eli Israelista ja sen jäsenistä, tukijoista sekä samanuskoisista 

 
19 Harviainen 1998a, 207; Lundgren & Myllykoski 2006, 15–16. 
20 Juusola 2005, 24–25; Kuparinen 2008, 57, 69–70. Juutalaisiin yhdistetyt rituaalimurhien narratiivien juuret 

ovat kuitenkin jo hellenistisellä aikakaudella. Kuparinen 2008, 70. 
21 Harviainen 1998a, 224; Kuparinen 2008, 291. 
22 Kuparinen 2008, 329. 
23 Harviainen 1998a, 218–219; Kuparinen 2008; 13. 
24 Ahonen, Muir & Silvennoinen 2020, 153. 
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ihmisistä. Heitä pidetään uhkaavina, moraalittomina ja kategorisesti erilaisina muista 

ihmisistä. Ideologiaan kuuluu vihamielisiä asenteita, jotka kannustavat erilaisiin rajoittamisen, 

poissulkemisen ja tukahduttamisen muotoihin keinoina ratkaista ’Israel-ongelma’. Israelin 

hallituksen kovasanainen arvostelu ei ole silti antisemitismiä, mutta joskus kritiikki sekoittuu 

vanhojen antisemiittisten mielikuvien kanssa.25 

Sionismi on juutalaisten kansallinen liike, jonka keskeisimpänä tavoitteena oli luoda 

juutalaisille oma valtio. Sionismin syntyyn on vaikuttanut kansallisuusaatteen ja ghetosta 

vapautumisen identiteettiongelman lisäksi juutalaisvastaisuus. On arveltu, ettei sionismista 

olisi syntynyt koskaan massaliikettä ilman antisemitismin vahvistumista Länsi-Euroopassa tai 

laajoja pogromeja eli juutalaisvainoja Venäjällä 1880-luvulla. Sionismi hyväksyttiin yleisesti 

maailman juutalaisten keskuudessa holokaustin ja Israelin valtion itsenäistymisen jälkeen 

vuonna 1948. Sionismin uskottiinkin olevan ratkaisu juutalaisvastaisuuteen. Valtaosa 

maailman juutalaisista ajattelee, että holokausti oikeutti sionismin. Ainoastaan 

ortodoksijuutalaisuudessa on yhä ryhmiä, kuten monet ultraortodoksit, jotka eivät hyväksy 

sionismia.26 

Euroopassa suurin juutalaisväestö keskittyy Ranskaan ja Iso-Britanniaan. Juutalaisten 

suurimmat asuinkeskittymät Euroopassa sijoittuvat usein pääkaupunkiseuduille. Valtaosa 

Euroopassa asuvista juutalaisista on ashkenasijuutalaisia. Askhenaseilla tarkoitetaan Keski-, 

Pohjois- ja Itä-Euroopassa asuvia juutalaisia, jotka ovat perinteisesti puhuneet jiddishiä eli 

juutalaissaksaa, noudattaneet omaa jumalanpalveluskaavaa ja lukeneet hepreaa jiddishin 

mukaisella ääntämistavalla. Juutalaisten asuessa hajaannuksessa he ovat omaksuneet 

paikallisten ihmisten kieliä, tapoja ja elämänmuotoa.27 Juutalaisuus oli aiemmin suhteellisen 

yhtenäinen suuntaus. 1800-luvulta lähtien juutalaisuus jakaantui kolmeen suuntaukseen: 

ortodoksijuutalaisuuteen, reformijuutalaisuuteen ja konservatiivijuutalaisuuteen. 

Ortodoksijuutalaisille yhteistä on se, että he vaalivat perinteistä käsitystä, jonka mukaan 

Jumala antoi Siinailla sekä kirjallisen että suullisen Tooran. Ortodoksijuutalaisuus on 

jakaantunut lisäksi moderneihin ortodokseihin ja ultraortodokseihin eli haredeihin. 

Reformijuutalaisuuteen kuuluu tulkinta, että vain osa juutalaisen uskonnollisen lain 

määräyksistä on nykyisin voimassa. Konservatiivijuutalaisuus sijoittuu ortodoksi- ja 

reformijuutalaisuuden välimaastoon suhteessaan juutalaiseen uskonnolliseen lakiin.28 

 
25 Myllykoski & Lundgren 2006, 375; Rosenfeld 2015, 23. 
26 Huuhtanen 2002, 46; Juusola 2005, 24–28, 297. 
27 Harviainen 1998b, 160–161; Harviainen 1998d, 227, 231; Dashefsky, DellaPergola & Sheskin 2019, 67. 
28 Illman 1998, 190; Juusola 2005, 297–298. 
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Suomeen ensimmäiset juutalaiset saapuivat vuosien 1830 ja 1860 välillä. He olivat 

Venäjän armeijaan pakkovärvättyjä juutalaisia sotilaita ja myöhemmin heidän 

perheenjäseniään. Juutalaisia muutti eniten Ahvenanmaalle, Viaporiin ja Turkuun. Yhtenä 

pitkän palvelusajan pyrkimyksenä oli saada juutalaiset luopumaan uskostaan. Juutalaiset 

suhtautuivat vastahakoisesti asepalvelukseen tsaarin armeijassa. Tämän vuoksi useimmat 

armeijaan joutuneista olivat orpoja tai yhteisön ulkopuolelle jääneitä poikia. Juutalaiset olivat 

taipuvaisia jäämään palveluspaikkakunnille asumaan, sillä heidän yhteytensä 

kotipaikkakunnille olivat katkenneet. Päätöksiä juutalaisten kansalaisoikeuksista ei kyetty 

tekemään heti johtuen yleisestä konservatiivisuudesta, kansallisten etujen suojelusta erityisesti 

Venäjältä tulevia vastaan ja pelosta Itä-Euroopan köyhien juutalaisten massamuutosta 

Suomeen.29 Kansalaisoikeudet juutalaisille myönnettiin vasta Suomen itsenäistymisen jälkeen 

ja ne astuivat voimaan vuonna 1918. Laki takasi juutalaisille pääsyn kaikkiin muihin paitsi 

kirkon virkoihin. Jatkosodassa Suomi toimi Saksan aseveljenä. Tämä ei muuttanut 

juutalaisten asemaa Suomessa tai armeijassa. Juutalaiset palvelivat muiden 

vähemmistöryhmien ja suomalaisten tapaan muun muassa Suomen armeijassa ja naisten 

vapaaehtoisissa maanpuolustustehtävissä.30 Suomen Valtiollinen poliisi luovutti vuonna 1942 

Gestapolle kahdeksan juutalaispakolaista. Heidät lähetettiin Auschwitzin keskitysleirille, josta 

vain yksi selviytyi hengissä.31  

Suomen juutalaiset seurakunnat ovat olleet alusta saakka ortodoksijuutalaisia 

seurakuntia. Ajan kuluessa Suomen ortodoksijuutalaiset ovat liberalisoituneet ja 

sekularisoituneet. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen juutalaiset ovat siirtyneet modernin 

ortodoksisuuden suuntaan. Esimerkiksi naisten asema on vahvistunut, ja tasa-arvo lisääntynyt. 

Jumalanpalvelukset ja seurakuntien uskonnolliset traditiot noudattavat kuitenkin 

ortodoksijuutalaisuuden tapoja.32 Juutalaisia seurakuntia on kaksi, Helsingissä ja Turussa, 

joihin kuuluu arviolta 1500 jäsentä. Lisäksi Suomessa asuu noin 300 Helsingin ja Turun 

juutalaisiin seurakuntiin kuulumatonta juutalaista. Suomessa sijaitsevat synagogat ovat 

ainutlaatuisia, koska ne säilyivät sota-ajan vaurioilta. Synagogat kuvastavat historiallisina 

muistomerkkeinä juutalaisvähemmistön hyväksymistä osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Tämä 

näkyy siinä, että ne on rakennettu näkyvälle sijainnille kadun varrelle.33 

 
29 Weintraub 2017, 116; Harviainen 1998c, 293–295. 
30 Harviainen 1998c, 295; Harviainen 2000, 161. Suomi oli toiseksi viimeinen maa Euroopassa, jossa juutalaiset 

saivat kansalaisoikeudet. Romaniassa kansalaisoikeudet myönnettiin myöhemmin. Harviainen 1998c, 295. 
31 Sana 2003, 15. 
32 Weintraub 2017, 121. 
33 Helsingin synagoga (s.a.); Juutalaisuus Suomessa (s.a.). 
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2.2 Antisemitismin ja juutalaisuuden aiempi tutkimus 

Tässä luvussa tarkastelen antisemitismin aiempaa tutkimusta sekä erityisesti antisemitismin ja 

juutalaisten tutkimusta mediakontekstissa. Antisemitismin tutkimus Suomessa on painottunut 

historialliseen kontekstiin. Suomessa on tarkasteltu fasismia, evankelisluterilaisen kirkon 

antisemitismiä, juutalaisluovutuksia natsi-Saksan turvallisuuspoliisille sekä Suomen ja 

kansallissosialistisen Saksan välistä turvallisuuspoliisiyhteistyötä.34 Suomessa 

juutalaisvastaisuutta on tutkittu muun muassa teoriaohjaavan sisällönanalyysin, 

yhteiskunnallis-historiallisen tutkimuksen, historiallisen menetelmän ja kirkkohistoriallisen 

tutkimuksen avulla.35 Tutkimuksessa on selvinnyt, että itsenäisyyden aikana antisemitismi oli 

kirkollisten toimijoiden piirissä huomattavasti yleisempää ja moninaisempaa, kuin mitä 

aiemmin on tiedetty. Taustaltaan antisemitismi oli uskonnollista, mikä perustui juutalaisten 

”väärään tulkintaan” Vanhan Testamentin lupauksista Messiaasta ja Kristuksen hylkäämiseen. 

Nykyajan tutkimus antisemitismistä Suomessa on ollut vähäistä. Suomessa on tutkittu 

antisemitismin käsityksiä Suomen juutalaisten parissa. Haastateltavat kuvasivat 

antisemitismiä vihamuotona, joka perustuu erityisesti stereotypioihin, salaliittoteorioihin ja 

rotuopillisiin piirteisiin. Suomen juutalaiset käsitteellistivät antisemitismin myös muun 

muassa Israel-kritiikin, syntipukkiajattelun ja ympärileikkauskritiikin valossa.36 

Suomalaisessa mediajulkisuudessa antisemitismiä on tutkittu myös historiallisessa 

kontekstissa. Tutkimusaineistot ovat keskittyneet 1900-luvulla esimerkiksi uskonnollisiin 

lehtiin, äärioikeistojulkaisuihin ja armeijalehtiin. Poikkeuksena historiallisesta 

tutkimuskontekstista on pro gradu -tutkielma, joka käsittelee Magneettimedian 

juutalaiskirjoituksia vuosina 2014–2016. Tutkimuksen mukaan Magneettimedian artikkeleista 

välittyi kritiikki, joka kohdistui Israelin valtioon, juutalaisten moraaliin sekä hyviin tapoihin. 

Kirjoituksissa kiistettiin holokausti ja uskottiin juutalaisilla olevan vaikutusvaltaa 

maailmanpoliittisiin tapahtumiin. Juutalaisvastaisuutta suomalaisessa mediassa on tutkittu 

esimerkiksi diskurssianalyysillä ja historiallisella menetelmällä.37 

Juutalaisia käsitteleviä mediaesityksiä on tutkittu kansainvälisesti eri maissa 1990- ja 

2010-lukujen välillä. Tutkimusmenetelminä on käytetty muun muassa kriittistä 

diskurssianalyysia, laadullista ja määrällistä sisällönanalyysia ja laadullista analyysia. Norjan 

 
34 Sana 2003, 11; Silvennoinen 2008, 344; Silvennoinen, Tikka & Roselius 2016, 9; Ahonen 2017, 11. Vasta 

holokausti teki antisemitismistä historiantutkimuksen kohteen, jonka ideologisia juuria alettiin selvittää kunnolla. 

Ks. Lundgren & Myllykoski 2006, 15–16. 
35 Jacobsson 1951, 10; Silvennoinen 2008, 349; Silvennoinen, Tikka & Roselius 2016, 9; Ahonen 2017, 13; 

Lemström 2020, 13. 
36 Ahonen 2017, 17, 324; Lemström 2020, 40. 
37 Hanski 2006, 36, 25–26, 40–41; Toukola 2017. 
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uutismediassa yleisimpiä juutalaisia koskevia teemoja olivat kosher-teurastus, poikien 

ympärileikkaus, Israel, holokausti ja antisemitismi.38 Antisemitismiin liittyvissä 

mediateksteissä toistuivat seuraavat teemat: Israel-kritiikki, Norjan juutalaisvastainen historia, 

antisemitismin kasvu Norjassa erityisesti muslimien keskuudessa ja keskustelu 

antisemitismistä rasismin sekä islamofobian viitekehyksessä. Islamofobia on määritelty 

aiemmassa tutkimuksessa ”islamin vihaksi tai peloksi” ja perusteettomaksi vihamielisyydeksi 

islamia kohtaan. Toiset tutkijat määrittelevät islamofobian rasismin tai muukalaisvihan 

viitekehyksessä. Juutalaisia käsitteleviä artikkeleita on tarkasteltu myös Intian valtamediassa 

maan itsenäistymisen jälkeen. Intialaiset lehtiartikkelit kuvasivat juutalaisia positiiviseen 

sävyyn. Intian juutalaisilla korostettiin esimerkiksi olevan hyvät suhteet muiden 

uskonnollisten ryhmien kanssa.39 Suomessa juutalaisia etnisenä vähemmistönä on tutkittu 

esimerkiksi maakuntalehdissä ja iltapäivälehdissä.40 Yli viidesosa lehtiartikkeleista sisälsi 

seuraavia juutalaisiin liittyviä teemoja: suomalaisten suhde vähemmistöryhmiin ja 

suvaitsevaisuus. Noin 10 % aineistosta käsitteli juutalaisten kulttuurisia erityispiirteitä ja 

sosiaalisia ongelmia. Suvaitsevaisuusjutuilla tarkoitettiin sisältöjä, jotka käsittelivät 

suvaitsevaisuustoimia, vähemmistöryhmiin kuuluvien jäsenten selviytymis- ja 

menestystarinoita sekä valistustekstejä.41  

Uskontoja ja juutalaisia koskevissa mediatutkimuksissa Suomessa ja Norjassa 2000- ja 

2010-luvuilla on ilmennyt, että holokaustin teema toistuu juutalaisiin liittyvissä 

mediaesityksissä. Juutalaisvastainen historia näkyi Norjan uutismediassa muun muassa siten, 

että Norjan toisen maailmansodan aikaisia toimia hävettiin. Toisaalta historia ilmeni myös 

siten, että Norja suojelee nyt demokratiana omia vähemmistöjään ja ihmisoikeuksien 

toteutumista. Tutkimuksen mukaan juutalaisuuden pitkä historia Euroopassa ja juutalaisten 

kohtalo toisen maailmansodan aikana luovat selvästi taustan juutalaisten esittämiseen 

norjalaisessa mediassa, vaikka uutisissa raportoitaisiin ajankohtaisista aiheista. Doving viittaa 

Dovingin ja Kraftin (2013) norjalaistutkimukseen, jonka mukaan juutalaisuus kuvataankin 

Norjan lehdistössä useimmiten ajan metaforassa.42 Suomalaisten sanomalehtien sivuilla 

holokaustin teema on esiintynyt erityisesti televisio-osastolla.43 

 
38 Taira 2014, 4; Doving 2016, 1, 3; Baugut 2021, 540. 
39 Erogova 2004, 93, 96, 103; Green 2015, 9–10; Doving 2016, 9. 
40 Raittila 2002, 31–34. Tutkimuksen kohteena olivat myös muita etnisiä vähemmistöryhmiä ja maahanmuuttajia 

käsittelevät mediaesitykset. Tutkimusaineisto perustui mediaseurantatutkimukseen, joka tehtiin Tampereen 

yliopiston Journalismin tutkimusyksikössä vuosina 1999–2002. Ks. esim. Raittila 2002, 32–35, 54–77. 
41 Raittila 2002, 48, 74–75.  
42 Doving 2016, 10, 12. 
43 Taira 2014, 9. 
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Yksi tutkimuslinjoista koskee käytännön journalistista työtä raportoitaessa 

antisemitismistä. Menetelmänä on käytetty muun muassa laadullista sisällönanalyysia. 

Saksassa tehdyn tutkimuksen mukaan useimmat saksalaiset toimittajat pitivät tehtävänään 

tuomita antisemitismi, mikä johtui Saksan historiasta. Saksalaiset journalistit kokivat, että 

heillä on velvollisuus antaa ääni juutalaisen yhteisön jäsenille. Toimittajat pitivät 

vasemmistolaista antisemitismiä erityisen vaikeasti tunnistettavana ja 

”monivivahteisempana”. Jotkut journalistit kritisoivat saksalaista valtamediaa siitä, ettei 

Israelin ja juutalaisuuden välille tehty eroa. Useat toimittajat pyrkivätkin tunnistamaan 

antisemitismin ja Israel-kritiikin väliset yhteydet, jotka olivat usein hienovaraisia. He pitivät 

tärkeänä vuorovaikutusta juutalaisyhteisön jäsenten kanssa. Useimmat journalistit kertoivat 

raportoivansa mahdollisimman neutraalisti ja objektiivisesti antisemitistisistä väkivaltaa tai 

terrori-iskuja käsittelevistä aiheista. Toimittajat kokivat antisemitismin jo itsessään tarpeeksi 

raskaaksi aiheeksi. He välttivät emotionaalista tapaa raportoida antisemitismistä lukuun 

ottamatta kommenttipalstoja ja esseitä. Monet toimittajat korostivat huolta siitä, että 

antisemitistisen väkivallan tekijöille annettaisiin sankarin rooli, ja sitä kautta se motivoisi 

muita mahdollisia tekijöitä.44 

Yksi tutkimussuuntaus keskittyy reseptio- eli vastaanottotutkimukseen. 

Reseptiotutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten ihmiset ottavat vastaan tiedotusvälineiden 

sanomia ja millaisia tulkinnallisia merkityksiä he antavat sanomille.45 Tällaista tutkimusta on 

tehty haastattelemalla esimerkiksi Ruotsin Malmössä asuvia juutalaisia ja analysoimalla 

median rakentamaa kuvaa antisemitismistä. Tutkimuksen metodina toimi laadullinen 

sisällönanalyysi. Tutkimuksen mukaan Ruotsissa asuvat juutalaiset kokivat antisemitistisen 

uhkailun tulevan viestintäteknologian välityksellä, kuten Facebookissa tai sähköpostitse. 

Haastateltavat kokivat selvän yhteyden antisemitistisen häirinnän lisääntymisen ja Lähi-idän 

tapahtumien välillä, joissa konfliktin osapuolina olivat israelilaiset ja palestiinalaiset.46 

Tulevaisuuden haasteena on analysoida uutta antisemitismiä, joka on kasvanut 

muukalaisvihan vaikutteista.47 Tutkimukseni täydentää uuden antisemitismin tutkimusaukkoa 

tarkastelemalla demokraattisen median nykyaikaisia kehyksiä antisemitismistä. Uuden 

antisemitismin vaikeasti tunnistettavat ilmenemismuodot, kuten äärivasemmiston 

antisemitismiksi luokiteltava Israel-kritiikki, saattavat päätyä mediaesityksiin poliittisen 

 
44 Baugut 2021, 540–544. 
45 Kuutti 2012, 161. 
46 Wigerfelt & Wigerfelt 2016, 1, 5–6, 8. 
47 Ahonen, Muir & Silvennoinen 2020, 153. 
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retoriikan kautta. Tutkimukseni tuo uutta aiempaan tutkimukseen tarkastelemalla 

juutalaisvastaisuuden käsittelyä journalistisessa mediassa. Tämä on uutta antisemitismin 

tutkimuksessa ainakin Suomessa. Metodologisesti tutkimukseni täydentää aiempaa tutkimusta 

käyttämällä pelkästään kehysanalyysia antisemitismin tarkastelussa.48 Otan antisemitismin 

tarkasteluun myös visuaaliset kuvat, joita on tarkasteltu antisemitismin tai juutalaisuuden 

mediatutkimuksessa vähäisesti. 

2.3 Etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen aiempi tutkimus 

Tässä luvussa käsittelen aiempaa mediatutkimusta muista etnisistä vähemmistöistä kuin 

juutalaisista. Luvun lopussa nostan esiin muslimeihin ja islamiin liittyvää mediatutkimusta, 

sillä antisemitismi ja islamofobia tulevat ilmiöinä suhteellisen lähelle toisiaan. On kuitenkin 

huomioitava, että islamofobia kohdistuu pelkästään uskonnollisen yhteisön edustajiin eli 

muslimeihin, koska muslimit eivät ole etnisesti heterogeeninen ryhmä. Antisemitismi 

kohdistuu etniseen ryhmään uskonnollisen ryhmän lisäksi. 

Etnisyyden käsite pohjautuu kulttuuriin eli kieleen, uskontoon ja tapoihin. Etnisen 

ryhmän jäseniä yhdistää yhteinen historia ja usein myös yhteiset elinolot. Etnisiä 

vähemmistöjä representoidaan kansainvälisissä uutisissa harvoin ja Suomessa vielä 

harvemmin. Tämä vaikuttaa olevan varsin pysyvä tutkimustulos maasta, ajasta, mediasta ja 

etnisten ryhmien määrästä riippumatta. Vähemmistöjen mediarepresentaatioita on tarkasteltu 

Euroopan eri maissa. Tutkimusmenetelminä tai teoreettisina viitekehyksinä on käytetty muun 

muassa määrällistä sisällönanalyysia ja kehystämistä. Tutkimuksissa on havaittu, että EU:n 

vanhojen jäsenmaiden tiedotusvälineissä ja Hollannissa media raportoi etnisyydestä silloin, 

kun aiheet liittyivät rikoksiin, turvallisuuteen ja poikkeuksellisiin tapahtumiin. Erityisesti 

EU:n jäsenmaissa vähemmistöt olivat uutisissa selvästi yliedustettuina rikollisten ja muiden 

poikkeavien toimijoiden rooleissa. Etniset vähemmistöt tai maahanmuuttajat nousivat 

uutisaiheisiin, kun keskusteltiin identiteettikysymyksistä kuten fundamentalismista ja 

uskonnosta. Etnisten vähemmistöjen toimijat esiintyivät selvästi harvemmin positiivisissa 

rooleissa kuin niissä artikkeleissa, joissa on vähäinen etninen konteksti.49 Maahanmuuttajien 

eli etnisten vähemmistöjen kehystämistä on tutkittu Ylen ajankohtaisohjelmissa vuosien 

2015–2016 välillä. Turvapaikanhakijatilannetta kehystettiin lähes poikkeuksetta 

”eurooppalaisena turvapaikanhakijakriisinä”. Käsitys kriisikehyksestä luotiin keskustelujen 

 
48 Dovingin (2016) tutkimuksessa kehystäminen toimi keskeisenä metodologisena strategiana, vaikka 

menetelmänä käytettiin kriittistä diskurssianalyysia. Doving 2016, 4. 
49 Pietikäinen 2002, 18–19; Ter Wal et. al 2005, 940, 946–948; Niemi & Perälä 2018, 152. 
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aihevalinnoilla ja toistuvuudella. Suurin osa haastateltavista oli yhteiskunnan ylätason 

asiantuntijoita, kuten toimittajia ja poliitikoita.50 

Islamin kehystämistä on tutkittu länsimaissa 2010-luvulla esimerkiksi agenda-teorian, 

sisällönanalyysin ja kehysanalyysin avulla.51 Yhdysvaltalaistutkimukset ovat löytäneet 

syyskuun 11. päivän terrori-iskuista alkaneen mallin, miten tiedotusvälineet lietsovat pelkoa 

islamista, muslimeista ja orientalismista sekä rakentavat pääasiassa me vastaan he-

ajattelumallia. Tällainen malli konstruoida islamia on todiste jatkuvasta islamofobiasta. Islam 

tai muslimit yhdistetään monesti kansainvälisissä uutisissa, niin painetuissa lehdissä kuin 

televisiossa, jollain tavalla terrorismiin. Tämä käy ilmi niin suomalaisesta kuin 

kansainvälisestä tutkimuksesta. Tällaisissa mediaesityksissä muslimit eivät pääse aktiivisesti 

ääneen. Islam esitetään mediassa usein väkivaltaisena tai aatteellisena uhkana esimerkiksi 

terrori-iskujen vuoksi tai muulla tavalla negatiivisessa kontekstissa. Suomalaistutkimuksessa 

havaittiin, että islamin ja väkivaltaisten tapahtumien yhteys konstruoituu muun muassa 

visuaalisten ja kielellisten viittauksien kautta. Naisten huivit, moskeijat ja Koraani liittävät 

väkivaltaisesta iskusta kertovan uutisen ihmisten mielissä islamiin. Toisaalta islam on 

esiintynyt suomenruotsalaisessa mediassa myös positiivisessa valossa. Tämä ilmeni siten, että 

mielipidekirjoitukset ja kolumnit pyrkivät pois toiseutta tuottavista malleista ja korostivat 

muun muassa kunnioitusta.52 

Journalismissa etniset vähemmistöryhmät ja islam yhdistetään tavanomaisesti 

poikkeuksellisiin, väkivaltaisiin ja negatiivisiin tapahtumiin. Tutkimuksessani tarkastelen, 

toistuvatko nämä samat representaatiot myös antisemitismin tai juutalaisten mediakuvassa. 

Ter Wal et. al. (2005) tutkimuksen vertailukelpoisuutta omaan tutkielmaani olisi lisännyt se, 

jos tutkittavat vähemmistöryhmät olisi kerrottu tutkimuksessa. Tutkimuksessa puhuttiin vain 

vähemmistöryhmistä, mutta ei nimetty niitä. Tämän vuoksi ei ole tietoa, sisältyikö aineistoon 

juutalaisia käsitteleviä mediaesityksiä. 

 

 
50 Niemi & Perälä 2018, 153, 158, 161, 163. 
51 Raittila & Maasilta 2008, 230; Montes 2011, 66; Powell 2011, 94; Powell 2018, 3. 
52 Creutz-Kämppi 2008, 261; Raittila & Maasilta 2008, 230, 234–235.; Montes 2011, 67–68; Powell 2011, 106–

107; Powell 2018, 8. 
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3. Kehystämisen teoreettis-metodologinen viitekehys 
Esittelen tässä luvussa kehyksen käsitteen ja kehystämisen idean, jotka toimivat tutkimukseni 

teoreettisina käsitteinä. Esittelen tutkimusmenetelmäni eli kehysanalyysin. Kuvaan, miten 

kehysanalyysia on sovellettu aikaisemmassa tutkimuksessa. Lisäksi kerron kuvan 

ylivoimaisuus -vaikutuksesta, joka on olennainen teoria tutkimuksessani ja liittyy visuaalisen 

kehystämisen tutkimiseen. Esittelen kehysanalyysini toteutuksen tarkemmin luvussa 5.3 

Analyysin toteutus. 

Kehyksen (frame) käsitettä voidaan käyttää lähtökohtana journalistisen maailman 

hahmottamisen, tekstien tuottamisen ja vastaanoton analyysiin. Kehys-käsitteen luojana 

pidetään sosiologi Erving Goffmania, jonka tausta on Chicagon koulun sosiologiassa ja 

symbolisessa interaktionismissa. Jälkimmäinen käsite viittaa ihmisten viestintään arkielämän 

tilanteissa. Kehyksen hän määritteli peruselementtien kokonaisuudeksi, minkä avulla ihminen 

tunnistaa tilanteita. Goffman käytti ”tilannemääritelmän” käsitettä, millä hän tarkoittaa sitä, 

että sosiaaliseen tilanteeseen tullessamme kysymme aina itseltämme: ”Mitä tässä oikein on 

meneillään?” Sosiaalisessa tilanteessa ihminen hakee intensiivisesti merkkejä tai vihjeitä, 

jotka vahvistaisivat tietyn tulkintakehikon eli kehyksen oikeaksi. Goffmanin kehysanalyysin 

mukaan tietyssä tilanteessa tapahtuu useita asioita samanaikaisesti. Ihmiset voivat kehystää 

samaa tilannetta myös hyvin moninaisesti.53 Kehyksen käsite tulee lähelle muun muassa 

diskurssin käsitettä. Sekä kehyksen että diskurssin käsitteet ovat konstruktionistisia ja ne ovat 

alkaneet muistuttaa toisiaan, vaikka niiden juuret ovatkin eri suunnilla. Konstrukstivistiseen 

tapaan analysoida todellisuutta liittyy ajatus siitä, että kieli itsessään muodostaa ja konstruoi 

todellisuutta eikä vain heijasta sitä. Kehyksen ja diskurssin käsitteet eroavat toisistaan siten, 

että diskurssin pohjautuessa kielipeliin tai sosiaalisiin käytäntöihin kehyksen käsite perustuu 

tilannekontekstiin ja sen ymmärtämiseen.54 

Mediassa kehystämistä tehdään kielellisten, visuaalisten ja äänellisten keinojen avulla, 

joilla maailman tapahtumista konstruoidaan tietynlainen kuva. Käytännössä kehystämisellä 

tarkoitetaan muun muassa sitä, että uutisen kirjoittamisvaiheessa toimittaja nostaa esiin 

joitakin asioita ja jättää toisia mainitsematta. Kehys sisältää ennakko-oletuksen siitä, miten 

todellisuus on järjestynyt ja mikä siinä on tärkeää. Kehys toimii asioiden havaitsemisen, 

tunnistamisen ja nimeämisen välineenä.55 Journalistit kehystävät tapahtuman valitsemalla 

 
53 Goffman 1976, 10–11; Karvonen 2000, 78–79; Horsti 2005, 49. 
54 Karvonen 2000, 83–84; Seppänen 2005, 95. Kehyksen termi muistuttaa myös kognitiotieteen skeema -

käsitettä. Karvonen painottaa, että kehystä pidetään sosiaalisesti jaettuna asiana, joka liittyy sosiaaliseen 

kognitioon. Skeema liittyy monesti vain yksilön kognitioon. Ks. Karvonen 2000, 80–81. 
55 Karvonen 2000, 82; Seppänen & Väliverronen 2012, 97, 90. 
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olennaisia faktoja ja asettamalla tapahtuman sopivaan kontekstiin. Journalistit päättävät 

esimerkiksi haastateltavat, haastattelukysymykset ja miten haastateltavat esitellään.56 

Journalistit eivät ole silti ainoita kehystämisen käyttäjiä, vaan myös useat yhteiskunnalliset 

toimijat kamppailevat siitä, kuka tai ketkä saavat oman kehystyksensä läpi julkisessa 

keskustelussa.57  

Toimittaja valitsee mediaesitykseen kehystämiskeinoja, jotka aktivoivat tietyn 

tulkintakehyksen katsojan mielessä. Kehystämiskeinoja ovat esimerkiksi käsitteet, metaforat, 

tietolähteet, kuvailut, esimerkit, fraasit, symbolit ja visuaaliset kuvat.58 Metafora eli 

vertauskuva on kahden asian rinnastamista ilman, että näiden asioiden tarvitsisi olla identtisiä 

keskenään. Metaforalla voidaan tarkoittaa myös vaikeaselkoisen asian esittämistä tutumman 

asian kautta. Metaforan kehystämisen voima perustuu sen taipumukseen tiivistää merkityksiä 

ja herättää tunteita. Vertauskuvia tarkastellessa on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi 

kulttuurissa vaikuttaviin kertomuksiin ja myytteihin, joihin metaforat liitetään.59 

Kehysanalyysia on käytetty monilla tieteenaloilla, kuten sosiologian, politiikan, 

linqvistiikan, psykologian ja taiteiden tutkimuksessa. Kehysanalyysin tekemiseen on useita 

erilaisia metodologisia lähestymistapoja. Kehysanalyysia voidaan tehdä esimerkiksi 

määrällisen sisällönanalyysin tai laadullisen menetelmän avulla. Jälkimmäinen on 

tulkinnallinen ja tekstiin perustuva keino. Kehysanalyysia voidaan tehdä myös laadullista ja 

määrällistä menetelmää yhdistäen.60 Sosiologi Robert Entman sovelsi kehystämistä 

joukkotiedotusvälineiden analyysiin. Entmanin määritelmän mukaan kehys ”valitsee joitakin 

näkökulmia havaitusta todellisuudesta ja korostaa niitä tekstissä. Tällä tavalla kehys edistää 

asialle tiettyä ongelman määritelmää, tulkintaa syy-seuraus-suhteesta, moraalista arviointia 

ja/tai ratkaisuehdotusta”.61 Kehysanalyysissa keskitytään tutkimaan sitä, miten todellisuus 

representoidaan, miten päätoimijat kuvataan, miten ongelma määritellään ja millaisia 

ongelman ratkaisuja esitetään. Kehysanalyysia tekevät tutkijat tarkastelevat, miten journalistit 

kertovat tarinan ja miksi he tekevät sen valitulla tavalla. He myös kysyvät, mitä vaihtoehtoisia 

kehyksiä olisi voinut käyttää ja miten vallitseva kehys vaikuttaa ihmisten yleiseen 

ymmärrykseen. Kehysanalyysissa voidaan tarkastella myös sitä, miten kehykset saattavat 

 
56 Kitzinger 2007; 134, 137. 
57 Seppänen & Väliverronen 2012, 98–99. 
58 Entman 1993; 52; Väliverronen 1996, 111; Karvonen 2000, 82. 
59 Seppänen 2005, 134; Väliverronen 2007, 97–98; Seppänen & Väliverronen 2013, 100. 
60 Kitzinger 2007, 135, 140; Lindström & Marais 2012, 25. Jotkut tutkijat pitävät kehysanalyysia synonyymina 

diskurssianalyysille. Kitzinger 2007, 140. 
61 Entman 1993, 52. Linström & Marais 2012, 21. Kehystämisestä tuli merkittävä metodi mediatutkimukseen sen 

jälkeen, kun Robert Entman oli soveltanut sitä joukkoviestimien tutkimukseen. Linström & Marais 2012, 21. 
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vaihdella eri medioissa. Kehysanalyysin tarkoitus on tuoda näkyväksi mediatekstien piilossa 

olevia hallitsevia kehyksiä ja tehdä näin todelliseksi journalismin objektiivista illuusiota.62 

Kielellisen kehystämisen lisäksi on olemassa visuaalista kehystämistä. Visuaalisuuden 

määrittelen Texas Austinin yliopiston viestinnän professori Renita Colemanin (2010) mukaan 

tarkoittamaan mediasisältöä, jota prosessoidaan katseella. Esimerkiksi sanomalehdissä tämä 

sisältää valokuvat. Kuvan määrittelen tässä tutkielmassa mediumista riippumattomaksi. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kuva ei ole sidottu tiettyyn mediaan, vaan saattaa sisältää esimerkiksi 

heijastuksia menneisyydestä tai tulevaisuuden visioita. Toisaalta myös tekstit ovat 

visualisoitua kieltä, mutta tässä tutkimuksessa määrittelen visusaalisuuden vain 

kuvallisuudeksi.63 Visuaalisella kehystämisellä tarkoitetaan tutkimuksissa kuvan valikointia, 

rajaamista tai muokkaamista (image editing). Visuaalisessa tutkimuksessa kehystäminen 

tarkoittaa yhden käsityksen, tapahtuman tai näkökulman valintaa, kun kuvaa otetaan, rajataan, 

muokataan tai valitaan.64 Esimerkiksi uutiskuvan rajaamisella kuvaaja voi korostaa joitain 

todellisuuden osia, jättää joitain taustalle tai kokonaan pois. Kuvan rajaaminen mahdollistaa 

kuvan merkityksiin vaikuttamisen. Valokuvien tietyt ominaisuudet tekevät niistä hyvin 

tehokkaita ideologisten viestien välittäjiä. Messaris ja Abraham viittaavat Halliin (1982), 

jonka mukaan ideologia toimii hienovaraisesti. Ideologia naamioi sen rakennettua luonnetta, 

piilottaa sen historialliset ja sosiaaliset juuret. Tämän seurauksena ideologia näyttää 

luonnolliselta ja tavalliselta.65 Journalistisen kuvan merkitykset muodostuvat aina kuvatekstin, 

otsikon ja ingressin yhteisvaikutuksesta. Kuvien merkityksiä opitaan tulkitsemaan. Kuvien 

merkitykset ovat aina sidonnaisia katsojan kulttuuriin, aikaan ja paikkaan. On hyvä tiedostaa, 

että ihmiset voivat tulkita visuaalisen kulttuurin kuvastoja monella tavalla, usein myös vastoin 

niiden selviä merkityksiä.66 

Visuaalisen kehystämisen avulla on tutkittu ihmisten lähikuvia sekä heidän sanatonta 

viestintäänsä niissä. Metodina on käytetty esimerkiksi määrällistä sisällönanalyysia. 

Amerikkalaistutkimuksessa tarkasteltiin, miten tunnepitoisesti televisiouutiset kehystävät 

presidenttiehdokkaita ja miten kehystäminen vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ehdokkaista. 

Tutkimuksen mukaan presidenttiehdokkaiden ilmeiden ja asentojen affektiivinen 

kehystäminen vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen eri tavoin. Televisiouutisissa Al Gore näytti 

 
62 Kitzinger 2007, 134–135, 142, 157; Kuutti 2012, 83. 
63 Pulkkinen 2008, 34; Coleman 2010, 236; Lehmuskallio (s.a.). 
64 Coleman 2010, 237. 
65 Messaris & Abraham 2001, 220; Seppänen & Väliverronen 2012, 97. Valokuvien tietyillä ominaisuuksilla 

viitataan niiden ikonisuuteen, indeksisyyteen ja erityisesti niiden syntaktiseen implisyyteen. ks. Messaris & 

Abraham 2001, 220–222. 
66 Seppänen 2005, 89, 79, 15. 
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enemmän positiivisia sanattomia ilmauksia, kun taas George Bush käytti enemmän 

negatiivisia nonverbaalisia eleitä. Tutkimuksessa verrattiin aineistoa kansalliseen 

satunnaisotantatutkimukseen, joka oli toteutettu vaalikampanjan 2000 aikana. Vastaajilta 

kysyttiin muun muassa televisiouutisten katsomisesta ja heidän mielipiteitään 

presidenttiehdokkaista. Informanttien mukaan Al Gore oli älykkäämpi ja vahvempi johtaja. 

Vastaavasti Bushin he kokivat huomattavasti epärehellisempänä kuin Goren. Ihmisten 

mielipiteiden erot presidenttiehdokkaista vastasivat merkittävästi sitä, miten vastaajat olivat 

altistuneet presidenttien erilaisisille sanattomille ilmauksille mediassa. Tutkimus ei 

kuitenkaan pystynyt vastaamaan informanttien mielipiteiden todellisiin syihin.67 Visuaalisen 

kehystämisen avulla on tutkittu myös kuvien rakenteellisia ominaisuuksia, kuten kuvakulmia 

ja etäisyyksiä. Coleman (2010) viittaa A. A. Bergeriin (1981), jonka mukaan ihmiset pitävät 

suoraa kuvakulmaa neutraalina, yläpuolelta otettua kuvaa negatiivisena ja alhaalta otettua 

positiivisena. Lähikuvaa pidetään positiivisena, kokovartalokuvaa negatiivisena ja 

puolivartalokuvaa neutraalina. Nämä rakenteelliset piirteet ja käsitykset eivät ole sellaisia 

käytäntöjä, jotka katsojien on opittava, vaan ne juontavat juurensa paraproksemiikan ja 

sosiaalisen etäisyyden tutkimuksista.68 Paraproksemiikka viittaa havaintoon ja aisteihin 

liittyviin yhtäläisyyksiin kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen ja mediavälitteisen 

viestinnän välillä. Kyse on esimerkiksi siitä, millainen etäisyys kameralla on kuvattuun.69 

Tekstiä ja kuvia käytetään mediaesityksissä samanaikaisesti, ja katsoja myös prosessoi 

niitä samanaikaisesti. Toisinaan visuaaliset elementit kehystävät tarinoita riippumatta 

kielellisistä kehystämiskeinoista.70 Tätä kutsutaan niin sanotuksi kuvan ylivoimaisuus -

vaikutukseksi (picture superiority effect of information acquisition), josta kirjoittavat 

tutkimuksessaan journalismin apulaisprofessori Rhonda Gibson Texas Techin yliopistosta ja 

viestinnän ja psykologian professori Dolf Zillmann Alabaman yliopistosta.71 Tutkimuksessa 

on oletettu, että ihmisten reaktiot valokuviin muuttavat tekstistä saatuja käsityksiä valokuvien 

vihjaamaan suuntaan. Erityisesti etnisyyttä ja sukupuolta selkeästi esittävät kuvat voivat 

vaikuttaa lukijoiden käsitykseen uutisen tekstissä kerrotusta aiheesta. Tämä näkyi 

tutkimuksessa, jossa näytettiin informanteille uutisia punkkien aiheuttamasta taudista. 

Vastaajat kokivat mustien ja valkoisten olevan alttiimpia sairastua tautiin kuin muiden 

 
67 Coleman & Banning 2006, 313, 317–321; Coleman 2010, 249. 
68 Coleman 2010, 248. Ks. esim. Grabe 1996. 
69 Grabe 1996, 157. Proksemiikka on sosiaalisen etäisyyden tutkimusta ihmisen havainnosta ja tilankäytöstä, 

Hall 1968, 83. Ks. Hall 1968. 
70 Coleman 2010, 235–236. 
71 Gibson & Zillmann 2000, 355–357. 
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etnisten ryhmien siitä huolimatta, että uutisraportin tekstissä ei mainittu mitään tautiin 

sairastuneiden etnisyydestä. Uutisissa oli näytetty muun muassa kuvia sairastuneista, jotka 

olivat rodultaan mustia ja valkoisia, mutta ei muista etnisistä ryhmistä. Tutkimus osoitti, että 

kuvat saattavat kuljettaa ylimääräisiä viestejä.72 

Cardiffin yliopiston sosiologian tohtori Jenny Kitzinger kirjoittaa kehysten 

päämerkkiteoriasta. Päämerkit liittyvät erilaisiin kehyksiin. Keskeisiä merkkejä ovat muun 

muassa kuvien käyttö, historialliset assosiaatiot, metaforat, määritelmät, ongelman ratkaisut ja 

emotionaaliset vetoomukset. Päämerkeissä tutkitaan sitä, miten erilaiset hahmot, ryhmät tai 

sosiaaliset liikkeet on representoitu. Kehysten päämerkkien analyysiin liittyy myös se, ketkä 

on kutsuttu haastateltaviksi. Keskeiset merkit tekstissä voidaan tunnistaa diskurssianalyysin 

avulla ja/tai tutkimalla sekä testaamalla järjestelmällisesti sitä, mitä aiheita tekstiin 

assosioituu. Ennen päämerkkien analyysia uppoudutaan usein myös medianäkyvyyteen, johon 

kuuluu olennaisten kampanjaryhmien tuottaman materiaalin tarkastelu tai keskustelu aiheesta 

keskeisten sidosryhmien kanssa ja ’tavallisen kansan’ kanssa. Näin saadaan tietty 

kehysjoukko analysoitua.73 

Helsingin yliopiston viestinnän professori Esa Väliverronen on analysoinut biotekniikan 

ja geenitutkimuksen kehystämistä mediassa. Väliverrosella kehysten jaottelu pohjautuu 1) 

aiheeseen ja näkökulmaan 2) kerronnan jännitteeseen 3) visualisointiin 4) metaforiin ja 

avainsanoihin ja 5) geenitutkijan rooliin. Kehystämiskeinot ovat pääosin samoja kuin 

kehysten päämerkkiteoriassa. Tutkimusmenetelmänä hän käyttää aineiston temaattista 

jäsennystä, kehystämiskeinojen analyysia ja tarinallisten rakenteiden analyysia. Väliverronen 

käyttää kehyksen käsitteen rinnalla lisäksi tarinan käsitettä. Kehyksen ja tarinan käsitteiden 

avulla voidaan päästä laajempaan perspektiiviin, joka kiinnittää huomiota myös muun muassa 

erilaisiin kulttuurissa vaikuttaviin käsityksiin ihmisistä ja symbolisiin merkityksiin.74 

 
 

 
72 Gibson & Zillmann 2000, 355, 358, 364–365; Pulkkinen 2008, 33; Coleman 2010, 243. Ks. esim. Grabe 1996 

& Gibson & Zillman 2000. Valokuvien ja tekstin välisen rinnakkaisuuden vaikutusta on ollut aiemmassa 

tutkimuksessa vaikeaa analysoida, koska ei ole ollut varmuutta validista metodista ja teoriasta. Tilannetta 

vaikeuttaa myös esimerkiksi se, että vastaanottotapahtuma on monimuotoinen: tekstit ja kuvat vastaanotetaan 

näköaistin avulla, mutta niiden sisältämät koodit puretaan eri tavalla ja prosessoidaan aivojen eri osissa. 

Pulkkinen 2008, 33. 
73 Kitzinger 2007, 141–142. 
74 Väliverronen 2007, 7, 52–54, 57. 
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4. Tutkimusasetelma 

4.1 Tutkimustehtävä 

Maisterintutkielmassani tarkastelen vuonna 2020 julkaistuja antisemitismiä käsitteleviä 

mediaesityksiä suomalaisessa journalistisessa mediassa. Tutkimuksen tarkoitus ei ole 

analysoida, onko jokin mediaesitys antisemitistinen, vaan tarkastella mediaesitysten 

rakentamaa todellisuuden tulkintaa juutalaisvastaisuudesta Suomessa ja Euroopassa. 

Tutkimuskysymykseni on: Miten antisemitismiä kehystetään Ylen, Helsingin Sanomien 

ja Turun Sanomien uutisissa ja feature-jutuissa vuonna 2020? Kyseessä on laadullinen 

tutkimus, jonka metodina käytän kehysanalyysia. Tutkimuksessani analysoin sitä, millaisia 

kuvallisia ja kielellisiä kehystämisvalintoja Yle, Helsingin Sanomat ja Turun Sanomat 

käyttävät antisemitismiä käsittelevissä uutisissa ja feature-jutuissa. Apukysymyksiäni ovat: 

Onko kielellinen ja visuaalinen kehystäminen keskenään linjassa mediaesityksissä? Millaisia 

merkityksiä kehystämiskeinot rakentavat juutalaisvastaisuudesta ja juutalaisista? 

4.2 Tutkimusaineisto 

Tutkimuksessani käytän valmiita media-aineistoja. Ylen, Helsingin Sanomien ja Turun 

Sanomien verkossa julkaistuja uutisia ja feature-juttuja on yhteensä seitsemän. Aineistossa on 

viisi pitkää feature-juttua tai uutista sekä kaksi lyhyttä uutista. Analysoitavia mediaesityksiä 

on Yleltä kaksi, Helsingin Sanomilta kolme ja Turun Sanomilta kaksi. Analyysini sisältää 

kyseisten mediasisältöjen 28 lehtikuvaa. Aineistoni kuvat ovat digitaalisia valokuvia, joista 

käytän termiä kuva. 

Aineiston lähteiksi olen valinnut uutiset, koska journalistisen median uutiset pyrkivät 

totuudenmukaisuuteen, objektiivisuuteen ja puolueettomuuteen. Feature-jutut olen ottanut 

aineistoon, koska feature-jutuista saattaa löytyä esimerkiksi uutisjournalismia 

affektiivisempaa visualisointia tai metaforia. Feature-jutut saattavat mahdollistaa 

antisemitismin tutkimisen journalistisessa mediassa monipuolisella ja syvällisellä otteella. 

Uutisista ja feature-jutuista analysoin otsikoita, leipätekstiä, ingressiä, kuvatekstejä ja kuvia. 

Datajournalistisen sisällön, kuten grafiikat rajaan analyysin ulkopuolelle maisterintutkielman 

rajallisen pituuden vuoksi. Myös videot, kuvien koot ja sommittelun mediaesityksissä rajaan 

analyysini ulkopuolelle, vaikka nekin ovat keskeisiä visuaalisen kehystämisen 

tutkimuskohteita. Analyysin ulkopuolelle jätän myös ilmoitukselliset sisällöt, millä 
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tarkoitetaan lähinnä mainostajien maksullisia teksti- ja kuva-aineistoja.75 Aineistoa valitessa 

rajasin ulkopuolelle myös lainauutiset. 

Helsingin Sanomat ja Turun Sanomat olen valinnut aineistoon, koska Helsingissä ja 

Turussa sijaitsevat Suomen ainoat juutalaiset seurakunnat. Olettamukseni on, että Helsingin 

Sanomat ja Turun Sanomat julkaisevat säännöllisesti uutisia antisemitismistä tai 

juutalaisuudesta toimitusten sijainnin vuoksi. Helsingin Sanomat on myös valtakunnallinen 

media. Sillä on merkittävä asema suomalaisen journalismin kentällä ja laaja levikki. Ylen 

valitsin aineistooni, koska se on julkisen palvelun media. Julkisen palvelun median tehtäviin 

kuuluu muun muassa tukea suvaitsevaisuutta, kulttuurista moninaisuutta ja 

yhdenvertaisuutta.76 Hypoteesini on, että Yle on erityisen sitoutunut suvaitsevaisuuden ja 

yhdenvertaisuuden edistämiseen, mikä näkyy juutalaisia sensitiivisesti tarkastelevissa 

mediaesityksissä ja antisemitismin tuomitsemisessa. 

Aineiston keruu tapahtui tiedotusvälineiden verkkosivuilla. Ylen verkkosisällöt olivat 

maksutta luettavissa. Helsingin Sanomien ja Turun Sanomien verkkosisällöt keräsin ilmaisten 

kahden viikon kokeilujaksojen aikana. Keräsin aineiston seuraavien hakusanojen perusteella: 

”antisemitismi”, ”juutalaisvastaisuus”, ”juutalaisviha”, ”juutalaisuus”, ”synagoga” ja 

”synagogat”. Aineiston valintaan olen valinnut seuraavat rajauskriteerit: 1) antisemitismi tai 

juutalaisuus uutisen tai feature-jutun pääsisältönä 2) genre eli journalistinen lajityyppi77, jonka 

olen valinnut tutkielmassani uutiseksi tai featureksi. Genren käsitteeseen sisältyy myös muoto 

eli keräsin vain kuvallisia uutisia. Rajauskriteereinä olivat myös 3) lehden osasto eli hain 

aineistoa ulkomaan ja kotimaan -osastoilta, koska tarkastelen antisemitismin käsittelyä 

Euroopan ja Suomen kontekstissa sekä 4) aikaväli eli vuosi 2020.  

Yksi aineiston valintakriteereistäni oli runsas kuvallisuus, koska tutkimuskohteena oli 

myös visuaalinen kehystäminen. Uutiset ja feature-jutut sisältävät yhteensä 22 henkilö- tai 

uutiskuvaa ja kuusi kuvituskuvaa. Henkilökuva on kuva yhdestä tai useammasta ihmisestä, 

jotka ovat suostuneet kuvattaviksi. Uutiskuva on tilannekuva yhden tai useamman ihmisen 

toiminnasta tai tunteista, mutta kuvattavat eivät ole tietoisia siitä, että heitä kuvataan.78 

Uutisissa ja feature-jutuissa on kuvia muun muassa saksalaisista juutalaisista, keskitysleiriltä 

ja terrori-iskuista selvinneistä juutalaisista, poliitikoista, uskontokuntien edustajista, 

 
75 Kuutti 2012, 55. Datajournalismi tarkoittaa journalistista suuntausta tai toimintamallia, jossa käytetään tiedon 

hankintaan ja journalistiseen käsittelyyn erilaisia data-aineistoja. Uskali & Kuutti 2016, 58. 
76 Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta 436/2017 § 7. 
77 Genren tarkoitus on auttaa sekä juttua luovaa toimittajaa että yleisöä hahmottamaan erilaisia journalistisia, 

kullekin jutulle tai ohjelmalle keskeisiä muotokielellisiä elementtejä. Kuutti 2012, 71. 
78 Pagter 2018, 87. 
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uusnatseista ja turkulaisista. Uutiskuvat ovat kuvia Turun ja Hallen synagogista ja niiden 

ympäristöistä, Hallen synagogan valvontakamerasta ja Hallen terrori-iskun uhrien 

muistoseinästä. Valintakriteerien ulkopuolelle jäi jonkin verran aineistoa, mutta useimmat 

näistä mediaesityksistä olivat lainauutisia tai samoista aiheista raportoivia, kuin mitä 

tutkimusaineistoni jo sisälsi. 

Aineiston keräsin 05.1.2020–09.10.2020 väliseltä ajalta. Valitsin tämän aikavälin 

aineistooni, koska alkuvuodesta 2020 journalistisessa mediassa raportoitiin runsaasti 

antisemitismistä. Silloin tuli kuluneeksi 75 vuotta Auschwitz-Birkenaun keskitysleirin 

vapauttamisesta. Aineistoni sisältääkin feature-jutun Auschwitz-Birkenaun vapauttamisen 

muistojuhlasta. Muistojuhlan aikaan Turun synagogaan kohdistui ilkivaltaa ja uusnatsit 

järjestivät mielenilmauksen Tampereella liittyen Auschwitzin vapauttamisen muistojuhlaan. 

Myös näistä tapahtumista kertovat uutiset valitsin aineistooni, koska ne antavat kuvaa 

antisemitismin esiintymisestä Suomessa. Lisäksi aineistoni sisältää Saksan Hallen synagoga-

iskusta selvinneiden tarinat, juutalaisvastaisuuden kasvamisen Saksassa ja kansanedustaja 

Anna Kontulan syyttämisen antisemitismistä.  

Seuraavassa taulukossa olen kuvannut tutkimusaineistoni. HS tarkoittaa Helsingin 

Sanomia ja TS Turun Sanomia. Olen nimennyt käyttämäni mediaesitykset lyhenteillä, kuten 

HS 1. Viitteet lyhenteisiin löytyvät lähdeluettelostani. Kerron taulukossa kuvien määrän 

jokaisessa mediaesityksessä. Olen eritellyt mediaesityksen journalistisen lajityypin joko 

uutiseen tai feature-juttuun. Kuvatunnisteet olen nimennyt numeroilla, joista ensiksi ilmenee 

kuvan järjestys mediaesityksessä ja sen jälkeen tiedotusvälineen mediaesitys. Esimerkiksi 

”K1HS1” tarkoittaa ensimmäistä kuvaa Helsingin Sanomien feature-jutussa. 

Taulukko 1. Tutkimusaineisto. 

Mediaesitys Genre Kuvien 
määrä  

Kuvatunnisteet 

HS 1 Feature 8 K1HS1, K2HS1, K3HS1, K4HS1, 
K5HS1, K6HS1, K7HS1, K8HS1 

HS 2 Feature 5 K1HS2, K2HS2, K3HS2, K4HS2, 
K5HS2 

HS 3 Uutinen 1 K1HS3 

YLE 1 Feature 7 K1YLE1, K2YLE1, K3YLE1, K4YLE1, 
K5YLE1, K6YLE1, K7YLE1 

YLE 2 Uutinen 2 K1YLE2, K2YLE2 

TS 1 Feature 5 K1TS1, K2TS1, K3TS1, K4TS1, 
K5TS1 

TS 2 Uutinen 1 K1TS2 
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4.3 Analyysin toteutus 

Tutkimukseni kehysanalyysi on teoriaohjaava analyysi, jossa teoria toimi tutkimukseni 

apuvälineenä, mutta itse analyysi ei perustunut suoraan teoriaan. Tutkimuksessani käytin 

abduktiivista päättelyä, jossa vuorottelivat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit. Tuomi ja 

Sarajärvi viittaavat Alasuutariin (2011), jonka mukaan abduktiivisessa päättelyssä teorian voi 

muodostaa silloin, kun havaintojen tekoon liittyy jokin johtoajatus tai johtolanka. Se, millaisia 

havaintoja tutkimuksessa tehdään tai mitkä niistä ovat ongelmanasettelun kannalta keskeisiä, 

riippuu tutkimuksen viitekehyksestä ja metodista.79 Johtolankani havainnoissa olivat 

kehystämiskeinot ja kehystäminen, jotka toimivat aineiston tulkinnan välineinä. 

Kehysanalyysissani yhdistin Jenny Kitzingerin (2007), Esa Väliverrosen (2007) ja 

Renita Colemanin (2010) teorioita kehysanalyysista sekä sovelsin Kitzingerin teoriaa 

kehysten päämerkeistä tekstistä kuvien analyysiin. Tutkimukseni keskeisin teoria oli Jenny 

Kitzingerin kehysten päämerkkiteoria. Kyseinen teoria perustuu erityisesti 

mediatutkimukseen ja sosiologiaan. Toinen kehysanalyysini tarkastelukohde oli kerronnan 

jännite ja aihe ja/tai näkökulma, jotka olin ottanut Esa Väliverrosen kehysanalyysista. 

Väliverrosen lähestymistapa kehysanalyysiin on viestintätieteellinen ja 

kulttuurintutkimuksellinen. Hän käyttää keskeisinä teoreettisina käsitteinään kehyksen ja 

tarinan termejä. Kolmas tarkastelukohde kehysanalyysissani oli Renita Colemanin määritelmä 

kuvien rajaamisesta ja kuvan käsittelystä. Colemanin määritelmät nousevat 

mediatutkimuksesta ja journalistiikasta. Kuvan käsittely voi tarkoittaa eri asioita eri 

tutkimusperinteissä, mutta Coleman ei määrittele artikkelissaan tarkemmin kuvan käsittelyä. 

Tässä tutkimuksessa tarkoitan kuvan käsittelyllä kuvan muokkaamista tietokoneen avulla.80 

Tutkimalla kuvien rakenteellisia ominaisuuksia analysoin sitä, millaisia käsityksiä ja 

merkityksiä antisemitismistä ja juutalaisista kuvat muodostavat. Lisäksi tarkastelin kuvien 

mahdollista ylivaikutusta suhteessa tekstiin Gibsonin ja Zillmannin (2000) tutkimuksen 

pohjalta. Rakensin kehysanalyysin, jolla on mahdollista tutkia monipuolisesti kielellistä ja 

visuaalista kehystämistä ja niiden suhdetta toisiinsa.81 Valitsin tämän laajennetun kielellisen 

ja visuaalisen kehystämisen teorian tutkielmaani, koska halusin analysoida kattavasti myös 

visuaalisuutta juutalaisvastaisuuden kehystämisessä. 

 

 
79 Alasuutari 2001, 35; Tuomi ja Sarajärvi 2018, 80–81. Abduktiivinen päättely toimii usein teoriaohjaavan 

analyysin päättelyn logiikkana. Tuomi & Sarajärvi 2018, 81. 
80 Image, n. (s.a.). Ks. Coleman 2010, 237. 
81 Myös Väliverronen (2007) analysoi visuaalisuutta tutkimuksensa kehyksissä, mutta keskittyi kuvaamaan vain 

toimijoita ja heidän toimintojaan kuvissa. Ks. esim. Väliverronen 2007, 57, 59, 63. 
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Taulukko 2. Kehysanalyysi tässä tutkimuksessa. 

Tutkija Jenny Kitzinger 
(2007) 

Esa Väliverronen 
(2007) 

Renita Coleman 
(2010) 

Oma sovellus 

Tieteenala Mediatutkimus, 
sosiologia 

Viestintätieteet, 
kulttuurintutkimus 

Mediatutkimus ja 
journalistiikka 

Poikkitieteellinen 

Teoria Kehysten 
päämerkit 

Kehyksen ja 
tarinan käsite 

Visuaalisen 
kehystämisen 
määritelmä 

Kehysten päämerkit 

Kehystämisvalinnat Päätoimijat ja 
heidän roolinsa, 
Antisemitismin 
määritelmä,  
Ongelmat ja 
niiden ratkaisut, 
Historialliset 
assosiaatiot 
Metaforat, 
Emotionaaliset 
vetoomukset 

Aihe ja/tai 
näkökulma 
Kerronnan jännite 
 

Kuvien rajaus 
Kuvien käsittely 

Päätoimijat ja heidän 
roolinsa 
Historialliset 
assosiaatiot 
Emotionaaliset 
vetoomukset myös 
kuvissa 
  

 

Kehysten päämerkeistä analysoin metaforia, historiallisia assosiaatioita, määritelmää, 

ongelmia ja niiden ratkaisuja, emotionaalisia vetoomuksia ja kuvia. Lisäksi analysoin 

päätoimijoita ja heidän roolejaan. Kitzinger viittaa kehyksissä laajasti eri toimijoihin, mutta 

tässä tutkielmassa tarkastelin vain keskeisiä toimijoita mediaesityksissä. Kitzinger ei 

myöskään määrittele tarkemmin ”määritelmää”, mutta tässä tutkimuksessa analysoin sekä 

ongelman määritelmää että antisemitismin määritelmää.82 Päämerkeistä tutkin päätoimijoita ja 

heidän roolejaan, historiallisia assosiaatioita ja emotionaalisia vetoomuksia myös kuvista, 

mikä on omaa sovellustani. Päämerkit analysoin tutkimalla systemaattisesti aineistosta sitä, 

millaisia päämerkkejä siihen assosioituu. Kitzingerin päämerkeistä rajasin pois muun muassa 

selitykset, vastuussa olevan toimijan ja kielenkäytön. Kielenkäyttöä tosin tarkastelin tarpeen 

mukaan eri kehystämiskeinojen kohdalla, mutta en laajassa mittakaavassa. Lisäksi rajasin pois 

medianäkyvyyden tarkastelun maisterintutkielman rajallisen pituuden vuoksi.83 

Analyysini ensimmäisessä vaiheessa keräsin aineiston tiedotusvälineiden verkkosivuilta 

hakusanojen avulla, jotka määrittelin luvussa 5.2 Tutkimusaineisto. Otin aineistosta 

kuvakaappaukset tietokoneelleni ja tulostin aineiston paperille. Vaiheissa 1–3 tarkastelin 

jokaista mediaesitystä yksitellen. Ensimmäisessä vaiheessa rakensin aineistosta yleiskuvaa 

lukemalla mediaesitykset läpi kokonaisuudessaan. Näin selvitin, mistä mediaesitykset 

kertoivat ja varmistin niiden soveltuvuuden aineistooni. Luokittelin mediaesityksen joko 

uutisen tai featuren lajityyppiin muotoelementillisten piirteiden perusteella. 

 
82 Esimerkiksi Robert Entman (1993) käyttää ongelman määritelmän käsitettä kehysanalyysissa. Entman 1993, 

52. 
83 Kitzinger 2007, 141. 



26 

 

Toisessa vaiheessa tarkastelin mediaesitysten kielellistä kehystämistä. Tutkin niiden a) 

aihetta ja näkökulmaa, b) kerronnan jännitettä, c) päätoimijoita ja heidän roolejaan, d) 

ongelmaa ja sen ratkaisua tai ratkaisuja, e) määritelmää, f) metaforia, g) historiallisia 

assosiaatioita ja h) emotionaalisia vetoomuksia. Määritelmän analysoin sen perusteella, miten 

antisemitismi määriteltiin mediaesityksessä ja kuinka usein määritelmä toistui siinä. Mikäli 

antisemitismi määriteltiin usealla eri tavalla, valitsin sen määritelmän, joka toistui 

mediaesityksessä eniten. Päätoimijat määrittelin niin, että tarkastelin tekstissä kuvattuja 

henkilöitä, jotka ilmenivät otsikosta, ingressistä, kuvateksteistä ja/tai leipätekstistä. 

Useimmiten päätoimijat olivat haastateltavia. Toimijoita ollessa useampia valitsin 

päätoimijaksi tekstissä eniten korostetut henkilöt. Aiheen ja/tai näkökulman määrittelin sen 

perusteella, mikä oli tekstin keskeisin sisältö eli ydinasia. Usein mediaesityksen olennaisin 

sisältö ilmaistiin leipätekstin alussa, ingressissä ja/tai otsikossa. Analysoin yksittäisestä 

mediaesityksestä joko aihetta tai näkökulmaa. Aihe ja näkökulma tulivat usein lähelle 

toisiaan. 

Kolmannessa vaiheessa tutkin kuvien visuaalista kehystämistä. Analysoin kuvien a) 

päätoimijoita ja heidän roolejaan, b) historiallisia assosiaatioita ja c) emotionaalisia 

vetoomuksia.  Tarkastelin myös kuvien rajausta ja editointia. Kuvan käsittelyn suhteen 

analysoin valon ja varjon suhteita, kontrastia, värikylläisyyttä, värimaailmaa ja terävyyttä 

kuvissa. Kuvankäsittelyn analysoitavat kohteet olen määritellyt oman 

valokuvausharrastukseni pohjalta. Kuvien rajausten ja kuvan käsittelyn perusteella analysoin, 

millaisia käsityksiä tai merkityksiä antisemitismistä tai juutalaisista kuvat rakensivat. 

Editointia analysoin vain, jos muokkaus oli kuvassa selkeää ja silmillä havaittavaa, koska 

kaikki lehtikuvat ovat usein jollain tapaa käsiteltyjä. Visuaalista kehystämistä analysoin 

tiedotusvälineiden verkkosivuilla, jotta näin kuvat alkuperäisissä väreissään, eikä paperi 

vääristänyt kuvankäsittelyn jälkeä.  

Neljännessä vaiheessa etsin koko aineistosta säännönmukaisuuksia kielellisen ja 

kuvallisen kehystämisen suhteen. Vertailin uutisia ja feature-juttuja toisiinsa. Tutkin, löytyikö 

niistä samanlaista aihetta ja näkökulmaa, kerronnan jännitettä, päätoimijoita ja heidän 

roolejaan, ongelmaa ja sen ratkaisua, antisemitismin määritelmää, metaforia, historiallisia 

assosiaatioita ja emotionaalisia vetoomuksia sekä visuaalista kehystämistä. 

Säännönmukaisuuksien perusteella ryhmittelin kehykset omiin kehysjoukkoihinsa ja nimesin 

ne. Näin useampi antisemitismiin liittyvä mediasisältö saattoi mahdollisesti muodostaa yhden 

kehyksen. Viimeisessä vaiheessa havainnoin sitä, oliko kielellinen ja kuvallinen 

kehystäminen linjassa keskenään jokaisessa mediaesityksessä. Tämä tapahtui tutkimalla sitä, 
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muuttivatko kuvista rakentuvat merkitykset tekstistä saatavaa käsitystä eli itse kehystä. 

Analyysi tapahtui tarkastelemalla aineistoa järjestelmällisesti useaan otteeseen tutkimuksen 

aikana, raportoimalla analyysin vaiheet, teemoittelemalla ja tyypittelemällä sekä vertailemalla 

aineistoa. 

 

Visualisointi 1. Analyysin vaiheet ja teoreettinen viitekehys. 

 

 

4.4 Tutkimusetiikka ja tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuus on tutkimuksen raportoinnin kannalta olennainen asia. 

Tutkimusaihetta itsessään pidetään joissakin tutkimusperinteisessä eettisenä valintana. Aiheen 

1) Aineiston kerääminen 
ja tallentaminen.

Mediaesitysten läpiluku.

Mediaesitysten 
journalististen 
lajityyppien 

määrittäminen.

2) Kielellisen 
kehystämisen 

tarkastelukohteina:

a) Aihe ja/tai 
näkökulma

b) Kerronnan jännite

c) Päätoimijat ja 
heidän roolinsa

d) Ongelma ja sen 
ratkaisu(t)

e) Antisemitismin 
määritelmä

f) Metaforat

g) Historialliset 
assosiaatiot

h) Emotionaaliset 
vetoomukset

5) Kielellisen ja 
visuaalisen 

kehystämisen 
analysointi suhteessa 

toisiinsa.

3) Visuaalinen 
kehystämisen 

tarkastelukohteina 
kuvien sisällölliset ja 

rakenteelliset 
ominaisuudet:

a) Päätoimijat ja 
heidän roolinsa

b) Historialliset 
assosiaatiot

c) Emotionaaliset 
vetoomukset

d) Rajaaminen

e) Editointi

4) Kehysten 
luokittelu,  

nimeäminen ja 
ryhmittely kielellisen 

ja visuaalisen 
kehystämisen 
perusteella.

Teoreettinen viitekehys 

analyysissa: 

 

Esa Väliverronen 

(2007) 

Jenny Kitzinger (2007) 

Renita Coleman (2010) 

 Oma 

soveltaminen 

kuviin 
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valinnassa on selkeytettävä se, kenen ehdoilla tutkimusaihe päätetään ja miksi tutkimus 

tehdään.84 Tutkimusaiheeseeni sisältyy näkökulma journalistisen median demokraattisista 

tehtävistä, mikä on eettinen valintani. Näen tämän näkökulman merkityksellisenä 

tarkastellessani uskonnolliseen ja etniseen vähemmistöryhmään kohdistuvaa viharikos- ja 

viha-asenneilmiön käsittelyä journalistisessa mediassa. Journalistisiin käytäntöihin sisältyy 

pyrkimys totuudenmukaiseen, puolueettomaan ja objektiiviseen tiedonvälitykseen sekä 

ihmisarvon kunnioitus. Tutkimusaiheeni on lähellä kandidaatintutkielmani aihetta, jossa 

tarkastelin antisemitismin kuvallisia kehyksiä Time-lehden artikkelissa. Tässä tutkimuksessa 

analysoin antisemitismin kehystämistä monipuolisemmin, koska sekä aineistoni että 

teoreettis-metodologinen viitekehykseni on laajempi. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta 

olen tietoinen kandidaatintutkielmani tuloksista enkä pyri tarkoituksellisesti toistamaan 

kandidaatintutkielmani tuloksia, ellei aineistosta ilmene samanlaisia tuloksia. Tutkimuksen 

luotettavuuden huomioin myös siinä, että toistin aineiston haun uudelleen Ylen, Helsingin 

Sanomien ja Turun Sanomien verkkosivuilla vuoden kuluttua ensimmäisestä aineistohausta. 

Aineistoni löytyi muutoin hakusanojen perusteella verkkosivuilta, mutta TS 1:n mediaesitystä 

ei löytynyt Turun Sanomien verkkosivuilta käyttämäni hakusanojen perusteella. Päätin pitää 

TS 1:n mediaesityksen analyysissani, koska mediaesitys vastasi muutoin aineistoni 

rajauskriteerejä. 

Tutkimuseettisessä keskustelussa kiinnitetään kirjallisuudessa eniten huomiota 

tutkittavien suojaan. Ihmisoikeudet rakentavat ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettisen 

pohjan. Tutkimuseettiset kysymykset koskevat myös aineiston hankintaan liittyviä asioita.85 

Vaikka aineistoni koostuu valmiista media-aineistoista, tutkittavien suoja liittyy 

tutkimukseeni, sillä juutalaiset ovat haavoittuvassa asemassa oleva yhteiskunta- ja 

vähemmistöryhmä. Tutkimuksen kielen on oltava kunnioittavaa ja sensitiivistä mutta 

samanaikaisesti objektiivisuuteen pyrkivää kuvausta. Aineistoni tuottaa myös jonkin verran 

tietoa antisemitistisistä toimijoista. Myös heitä koskevien kielellisten representaatioiden on 

oltava puolueettomia. Tutkimusaineiston hankintaan ja käyttöön ei liity eettisiä haasteita, 

koska aineistot ovat julkisesti verkossa kaikkien saatavilla. 

Oma suhteeni sekä kielelliseen että visuaaliseen kehystämiseen on läheinen 

journalististen käytäntöjen kautta. Olen opiskellut journalistiikkaa sivuaineena Tampereen 

yliopistossa ja työskennellyt sekä kirjoittavana että kuvaavana toimittajana useissa 

mediaorganisaatioissa. Toimittajakokemukseni kautta olen läheisessä suhteessa tutkielmani 

 
84 Tuomi ja Sarajärvi 2018, 16, 104, 113. 
85 Eskola ja Suoranta, 1998, 39; Tuomi ja Sarajärvi 2018, 115. 
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metodologiaan, mikä helpottaa kehysten tulkitsemista. Suhteeni juutalaisuuteen on neutraali, 

sillä en ole itse juutalainen eikä lähipiiriini kuulu juutalaisia. Tunnistan omassa ajattelussani 

kuitenkin myötätuntoa ja empatiaa juutalaisväestöä kohtaan johtuen heidän kokemastaan 

antisemitismistä. Torjuva suhtautumiseni antisemitismiin pohjautuu ihmisoikeusajatteluun. 

Tutkijat ovat kritisoineet laadullista kehysanalyysia sen luotettavuudesta ja 

validiteetista. Yksi uhka validiteetille on se, miten kehykset määritellään käytännössä. 

Linström ja Marais viittavat Tankardiin, jonka mukaan laadullinen kehysanalyysi tekee 

kehysten tunnistamisesta melko subjektiivisen prosessin, koska tutkijat saattavat määritellä 

kehykset stereotyyppisesti tai tavanomaisesti. Linström ja Marais viittaavat myös 

Klandermansiin ja Staggenborgiin (2002), joiden mukaan kehysanalyysin haasteena on 

aineiston kerääminen, analyysi ja tulokset. Ensimmäinen haaste sisältää määritelmät ja 

käsitteet, koska erot uutiskehysten välillä ovat usein epäselviä. Toinen haaste sisältää 

puolestaan kehysten todentamisen ja todistamisen. Kehysanalyysissa haasteena on myös se, 

onko jokin kehykseksi määritelty ilmiö kehys vai aihe.86 Kehysanalyysin luotettavuuteen 

kiinnitän tutkimuksessani huomiota raportoimalla läpinäkyvästi ja yksityiskohtaisesti sen, 

miten olen kehykset määritellyt ja mistä tutkimustulokset nousevat. Analyysin haasteena on 

myös sen subjektiivisuus ja mahdolliset stereotyyppiset kehykset. Kehysanalyysissani etsitään 

aineistosta muun muassa historiallisia assosiaatioita, jotka voivat olla toisinaan myös 

stereotyyppisiä. Tämän vuoksi kiinnitän erityisesti huomiota käyttämiini käsitteisiin. 

Valokuvan tutkimuksessa kuvan tulkinta riippuu sen katsojasta.87 Kuvia analysoitaessa 

on huomattava, että näkeminen on valikoivaa, tarkoitushakuista ja rajoittunutta. Katse valikoi 

kohteensa niin biologisella, psykologisella kuin kulttuurisella tasolla.88 Visuaalisen aineiston 

analyysin luotettavuuden huomioin tutkimuksessani tarkastelemalla paitsi kriittisesti aineistoa 

myös etsimällä kehyksiä kuvista säännöllisesti koko tutkimusprosessin ajan. Analyysia en 

tehnyt kertaluontoisesti, koska muun muassa tutkijan psykofyysinen tila, kokemukset ja se, 

miten kuvia on tottunut katsomaan, vaikuttavat kuvien tulkintaan.89 

 
86 Horsti 2005, 51; Linström & Marais 2012, 27. 
87 Hietaharju 2006, 61. 
88 Seppänen 2002, 95–96. Ihmiset eivät paitsi tulkitse kuvia eri lailla vaan myös näkevät eri asioita kuvassa. Ks. 

Lehmuskallio 2019, 8–9. 
89 Hietaharju 2006, 60. 
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5. Tulokset 

5.1 Kehykset 

Tutkimuksessani antisemitismi esiintyy viidessä eri kehyksessä Ylen, Helsingin Sanomien ja 

Turun Sanomien uutisissa sekä feature-jutuissa. Kehykset ovat solidaarisuus, selviytyminen, 

uhka, torjunta ja konflikti. Mikään tiedotusväline ei käsittele antisemitismiä yhdessä tietyssä 

kehyksessä, vaan jokainen tiedotusväline käyttää kahta tai useampaa kehystä. Tämä kertoo 

siitä, että antisemitismiä kehystetään Ylellä, Turun Sanomissa ja Helsingin Sanomissa 

erilaisissa ja monipuolisissa kehyksissä. Kehykset muodostuivat sekä visuaalisista että 

tekstuaalisista kehystämiskeinoista. Konfliktikehyksessä ei ollut metaforia 

kehystämiskeinona, vaikka muissa kehyksissä vertauskuvia käytettiin. 

Antisemitismiä kehystettiin eniten uhka- ja torjuntakehyksessä. Uhkakehys esiintyi 

kahdesti Ylen ja Helsingin Sanomien feature-jutuissa. Myös torjuntakehys esiintyi kahdesti 

Ylen ja Helsingin Sanomien uutisissa. Solidaarisuuskehys ilmeni Turun Sanomien feature-

jutussa ja selviytymiskehys Helsingin Sanomien feature-jutussa. Konfliktikehys puolestaan 

löytyi Turun Sanomien uutisesta. Solidaarisuudella ei tarkoitettu solidaarisuutta 

antisemitismiä tai antisemitistisiä toimijoita kohtaan, vaan solidaarisuutta juutalaisia kohtaan. 

Selviytymisellä viitataan pienen juutalaisjoukon selviytymiseen Auschwitz-Birkenaun 

keskitysleiriltä. Selviytymiskehys ei viittaa juutalaisvastaisten toimijoiden selviytymiseen. 

Taulukossa 3 (Kehykset) olen kuvannut kehykset tiivistetysti. Kehysten nimet on 

sijoitettu taulukon yläreunaan ja niiden alapuolella on tiedotusväline/tiedotusvälineet, joissa 

kehykset esiintyivät. Kolmannessa vaakapalkissa ylhäältä katsottuna on journalististen 

lajityyppien määrittäminen jokaisessa kehyksessä. Kehystämiskeinot, joilla kehykset on 

kategorisoitu, on sijoitettu vasempaan pystypalkkiin. Huomionarvoista on, että taulukoissa on 

vain esimerkkejä kehystämiskeinoista. Kehystämiskeinoista muodostuneet kehykset olen 

kuvannut kokonaisuudessaan alalukujen tekstissä alkaen kohdasta 6.2 Solidaarisuus. 

Kielellisen ja visuaalisen kehystämisen suhdetta toisiinsa tarkastelen lyhyesti jokaisen 

alaluvun lopussa. 

 

 

 

 

 

Taulukko 3. Kehykset. 
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Kehys Solidaarisuus90 Selviytyminen91 Uhka92 Torjunta93 Konflikti94 

Media Turun Sanomat Helsingin 
Sanomat 

Yle ja Helsingin 
Sanomat 

Yle ja Helsingin 
Sanomat 

Turun Sanomat 

Journalistinen 
lajityyppi 

Feature Feature Feature Uutinen Uutinen 

Aihe/näkökulma Huoli tulevaisuudesta Auschwitzin 
vapauttamisen 
muistojuhla 

Juutalais-
vastaisuuden 
kasvaminen 
Saksassa 

Israelin lipun 
polttaminen 
uusnatsien 
mielenilmauksessa 
 
Ilkivallan 
tuomitseminen 

Kaksi todellisuuden 
tulkintaa Israel-
kritiikistä 

Päätoimijat & 
heidän roolinsa 

Turkulaiset ja 
uskontokuntien 
edustajat 
(tukijat) 

Entiset 
keskitysleirivangit 
(selviytyjät ja 
todistajat) 

Hallen 
synagogaiskusta 
selvinneet 
(todistajat) 
Juutalainen rap-
muusikko 
(todistaja) 

Uusnatsit 
(lainvastaiset 
toimijat) 
Poliisi (järjestyksen 
ylläpitäjä) 
Turun 
valtuustoryhmät 
(tuomitsijat) 

Juutalaisten 
maailmankongressi 
(syyttäjä) 
Kansanedustaja 
Anna Kontula 
(kritisoija) 

Määritelmä Antisemitismi/ 
rasismi/ksenofobia 

Juutalaisviha Juutalaisvastaisuus/ 
juutalaisviha 

Rasismi/ 
antisemitismi 

Antisemitismi 

Ongelma Synagogan 
tuhriminen 

Juutalaisviha Juutalaisvastainen 
väkivalta ja 
vihapuhe 

Uusnatsien 
mielenilmaus, 
ilkivalta 
 

Antisemitismi 

Ongelman 
ratkaisu 

Solidaarisuus Holokausti- 
narratiivin 
ylläpitäminen 

Turvallisuuden 
parantaminen 

Esitutkinta, 
kannanoton 
allekirjoittaminen 

Anteeksipyyntö 

Kerronnan 
jännite 

Nykyisyys/ 
tulevaisuus 

Historia/ 
tulevaisuus 

Menneisyys/ 
tulevaisuus 

Paikallinen/ 
kansallinen 

Paikallinen/ 
kansainvälinen 

Metafora ”Pahaa vastaan pitää 
taistella hyvällä” 
 

Kuolemanmuuri Kosteusongelma ”Menee ihon alle” - 

Historialliset 
assosiaatiot 

Risti Toinen 
maailmansota  

Holokausti Swastika-liput Israel-Palestiinan 
konflikti 

Emotionaaliset 
vetoomukset 

Kukat Igor Malickin 
affektiivinen kuva 

”Syvä häpeä” ”Ihmisyyden”  
vastainen 

Anteeksipyyntö 

Kuvan rajaus Vaakakuvat 
ihmisjoukosta 

Yleiskuva entisistä 
vangeista ja 
heidän 
omaisistaan 

Lähi- ja 
puolilähikuvat 
juutalaisista 

Yleiskuva  
uusnatsien 
mielenosoituksesta 

Suora lähikuva 
kansanedustajaan 

Kuvan editointi Värikylläisyys ja 
kontrasti kukissa sekä 
ristissä 

Lämmin 
värimaailma 
Michael 
Bornsteinin 
kuvassa95 

Vahvat valot ja 
varjot Helsingin 
Sanomien 
henkilökuvissa96 

Kontrasti ja 
värikylläisyys 
mielenilmauskuvassa
97 

Kylmä värimaailma 
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5.2 Solidaarisuus 

Median solidaarisuudella tarkoitetaan erilaisia median osallistumisen ja tuotannon muotoja 

sekä representaatioita, jotka luovat tai edistävät solidaarisuutta. Solidaarisuudella viitataan 

tässä kontekstissa jaettuun sitoutuneisuuteen haastaa epäoikeudenmukaisuutta ja sosiaalista 

haavoittuvuutta. Antisemitismi kehystetään solidaarisuudella Turun Sanomien feature-jutussa. 

Solidaarisuuden määrittelen tässä kehyksessä epäoikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen 

haavoittuvuuden haastamiseen, jossa solidaarisuus kohdistuu erityisesti Turun 

juutalaisyhteisöön. Turun Sanomat luo, edistää ja kierrättää solidaarisuuden representaatioita 

feature-jutussaan kielellisellä ja visuaalisella kehystämisellä. Solidaarisuuskehyksen 

näkökulma rakentuu turkulaisten ja uskontokuntien edustajien osoittamasta tulevaisuuden 

huolesta. Huolen syynä on Turun synagogaan kohdistunut ilkivalta Auschwitzin 

vapauttamisen muistopäivänä. Näkökulma ilmenee otsikossa, leipätekstissä ja kuvatekstissä 

muun muassa kohdissa:98 

Video: Synagogan aita peittyi kukkasiin – huoli tulevaisuuden sai sadat turkulaiset osoittamaan tukensa 

juutalaiselle seurakunnalle (TS 1.) 

Hän [Saara Kallio] pelkää, että erilaiset provokaatiot ja väkivallanteot yleistyvät elleivät ihmiset nouse 

vastustamaan niitä. (TS 1.) 

Kristinuskossa solidaarisuus linkittyy jokaisen ihmisen tasa-arvoisuuteen Jumalan silmissä ja 

veljelliseen rakkauteen. Kristillisessä traditiossa solidaarisuuden vaikutus näkyy nykyajan 

yhteiskunnissa tilanteissa, joissa kirkko ottaa joskus näkyvän roolin sosiaalisissa taisteluissa, 

esimerkiksi Euroopan pakolaiskriisissä.99 Uskonnon ja solidaarisuuden yhteys näkyy 

kehyksen päätoimijoissa, uskontoryhmien edustajissa. Keskeisinä uskonnollisina toimijoina 

esiintyvät evankelisluterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkon, katolisen kirkon, Suomen 

Ekumeenisen Neuvoston sekä islamilaisen yhteisön edustajat. Solidaarisuuden toimijat 

edustavat moniuskonnollista ja monikulttuurista kirjoa. Heidät kehystetään jutussa sekä 

kielellisesti että visuaalisesti. Ortodoksisen kirkon edustajaksi on valittu Saara Kallio. Voisi 

ajatella, että toimittajan kehystämisvalinta ottaa Saara Kallio yhdeksi päätoimijaksi on 

todennäköisesti strateginen päätös, sillä Kallio työskentelee Ortodoksiviestissä 

toimitussihteerinä. Hänen ammattinsa ei kuitenkaan ilmene feature-jutusta, vaan hänet 

 
90 TS 1. 
91 HS 2. 
92 HS 1; YLE 1. 
93 HS 3; YLE 2. 
94 TS 2. 
95 K3HS2. 
96 K2HS1; K3HS1; K7HS1. 
97 K1HS3. 
98 Nikunen 2019, 3; TS 1. 
99 Nikunen 2019, 19. 
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esitellään pelkästään ortodoksina. Kehystämällä Saara Kallio ensimmäiseen pääkuvaan ja 

valitsemalla hänet keskeiseksi toimijaksi Turun Sanomat osoittaa tiedotusvälineiden yhteistä 

jaettua sitoutuneisuutta solidaarisuuden ilmaukselle juutalaisia kohtaan. Kehysanalyyttisesta 

näkökulmasta kehys edistää antisemitismin, rasismin ja syrjinnän moraalista arviointia 

suvaitsevaisuuden ja solidaarisuuden suuntaan. Tämä näkyy toimijuuden lisäksi siinä, että 

kehyksen ratkaisuehdotuksena on solidaarisuus.100 Kristillisten toimijoiden edustus 

haastateltavissa saattaa osoittaa myös syvemmän historiallisen merkityksen irtisanoutua 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tiettyjen toimijoiden välinpitämättömyydestä toisen 

maailmansodan aikana. Tämä tuskin on Turun Sanomien tietoinen valinta, mutta 

päätoimijoiden suhde antisemitismin historiaan Suomessa herättää tällaisen merkityksen.101 

Näin ollen myös kristillisillä toimijoilla on todennäköisesti oma agendansa saada oma 

kehyksensä läpi mediassa antamalla haastatteluja, joissa puolustetaan uskonnonvapautta ja 

torjutaan antisemitismi sekä syrjintä. 

Turkulaiset ja uskontokuntien edustajat on konstruoitu Turun juutalaisen seurakunnan 

tukijoiden rooliin. Tämä näkyy kuvissa, jotka on ensinnäkin rajattu kuvaushetkellä 

vaakakuvien muotoon. Vaakakuvat mahdollistavat pystykuvia laajemman ihmisjoukon 

näkymisen kuvissa. Kaksi kuvaa on otettu myös päätä korkeammalta tasolta, mikä 

mahdollistaa suuremman ihmisjoukon rajaamisen kuviin. Kyse on kuvien valinnasta ja 

rajaamisesta: jos solidaarisuuskehyksessä olisi kuvia synagogasta ilman ihmisiä, turkulaisten 

ja uskontokuntien edustajien rooli tukijoina ei korostuisi juurikaan. Ryhmäkuvat 

mahdollistavat myös sen, että Turun juutalaisen seurakunnan tukijat voivat näyttää kasvonsa 

solidaarisuuden osoittamiselle. Kuvat yhdessä kuvatekstien kanssa rakentavat 

multimodaalisen kokonaisuuden, jotka tuottavat tulkinnan turkulaisista tukijoina:102 

Monet kiinnittivät kukkia synagogan aitaan. Tapahtuman lähtökohtana oli, että pahaa vastaan pitää 

taistella hyvällä. (TS 1.) 

Synagogan viereen ahtautui sateesta huolimatta satamäärin huolestuneita turkulaisia. (TS 1.) 

Juutalaisten rooli jutussa on vähäinen ja näkyy ainoastaan pienesti kielellisessä 

kehystämisessä. Turun juutalaisen seurakunnan esimies Aharon Tähtisen lyhyt haastattelu on 

sijoitettu artikkelin loppuun. Visuaalisessa kehystämisessä juutalaisia ei näy kuvissa, mikä on 

todennäköisesti tietoinen päätös suojella pientä paikallista vähemmistöryhmää. Ensimmäisen 

 
100 Entman 1993, 52; TS 1; K1TS1; K2TS1; K3TS1; K4TS1; K5TS1. 
101 Suomen kirkollisia johtajia on kritisoitu myöhemmin sinisilmäisyydestä suhteessa Saksaan ja sen 

politiikkaan, saksalaisen järjestelmän ja jopa Hitlerin ylistämisestä sekä kieltäytymisestä auttaa Norjan kirkkoa. 

Ks. Myllykoski & Lundgren 2006, 365. Suomen itsenäisyyden alussa suomalaisen kirkollisen antisemitismin 

merkittävä piirre oli juutalaisuuden liittäminen ajankohtaisiin poliittisiin ideologioihin, erityisesti kommunismiin 

ja bolsevismiin. Ks. Ahonen 2017, 324. 
102 K3TS1; K5TS1; TS1. 
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kuvan vasemmassa laidassa oleva mieshenkilö saattaa tosin olla juutalainen. Vuoropuhelua 

juutalaisten ja ei-juutalaisten turkulaisten välille ei kehyksessä synny, mikä konstruoi 

merkityksen solidaarisuuden objektien kasvottomuudesta ja tuntemattomuudesta.103 

Antisemitismi määritellään antisemitismin lisäksi rasismin, ksenofobian ja syrjinnän 

kontekstissa. Ksenofobia tarkoittaa tässä kontekstissa ennakkoluuloja ihmisiä tai kulttuureja 

kohtaan, jotka ovat vieraita, tai jotka ymmärretään vieraina. Solidaarisuuden kohde ei ole 

pelkkä juutalainen seurakunta, vaan myös Turussa ilkivallan kohteeksi joutuneet katolinen 

kirkko ja ulkomaalaistaustaisten pitsayrittäjien ravintolat. Ksenofobian määritelmä 

kehyksessä on ilmeistä, kun se suhteutetaan tietoon, että Turku on ollut useiden etnisten 

vähemmistöjen kotipaikka jo huomattavan paljon ennen maahanmuuttoliikettä. Kehyksessä 

solidaarisuus kohdistuu kuitenkin ennen kaikkea juutalaista seurakuntaa kohtaan, mikä näkyy 

pääotsikossa, kuvissa ja kuvateksteissä. Seuraavat kuvailut ja esimerkit leipätekstissä 

osoittavat antisemitismin yhdistämisen rasismin ja ksenofobian kontekstiin:104 

Vihan lietsojat saavat helposti julkisuutta, vaikka valtaosa turkulaisista tuomitsee antisemitismin, rasismin 

ja syrjinnän. Tästä ristiriidasta syntyi ajatus, että suvaitsevaisuuden puolesta pitää toimia. (TS 1.) 

Valitettavasti synagoga ei ole ainoa viharikoksen kohde. Viime aikoina Turussa on hyökätty 

ulkomaalaistaustaisten pitsayrittäjien ravintoloita kohti ja myös katolinen kirkko on joutunut ilkivallan 

kohteeksi. (TS 1.)  

Ongelmana kehystetään Turun synagogan tuhriminen maalilla Auschwitzin vapauttamisen 

muistopäivänä. Ongelmasta käytetään myös retorisia ilmauksia ”viharikoksen kohde”, 

”synagogan töhriminen”, ”synagogaan kohdistunut hyökkäys”, ”isku” ja ”hyökkäys kaikkia 

ihmisoikeuksia ja lähimmäistä kunnioittavia ihmisiä vastaan”. Nämä kielelliset 

kehystämiskeinot eli kuvailut rakentavat merkityksiä sekä terroristisesta teosta että 

demokratian symbolisesta ytimestä, jonka merkkeinä ihmisoikeudet toimivat. Toisaalta 

ongelman kuvailu ohjaa tulkintaa myös viharikoksen tapahtumiseen, vaikka jutun 

kirjoitushetkellä synagogaan kohdistuneesta ilkivallasta oli vasta ilmoitettu poliisille. 

Ongelman ratkaisuksi ehdotetaan solidaarisuutta. Kyse on solidaarisuuteen pohjautuvasta 

osallistavasta yhteistoiminnasta, jossa on mukana niin uskonnollisia kuin sekulaareja 

toimijoita. Ongelman ratkaisu eli solidaarisuus näkyy esimerkiksi kohdassa105: 

Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Miika Ahola nappasi ilmassa liikkuvasta ajatuksesta kopin 

ja ryhtyi suunnittelemaan tuen ja solidaarisuuden ilmaisua hyökkäysten kohteeksi joutuneille tahoille. 

Ideana oli koota mukaan mahdollisimman laaja kirjo yhteisössä toimivia tahoja. (TS 1.) 

Kerronnallinen jännite muodostuu nykyisyydestä ja tulevaisuudesta Turussa eli paikallisella 

tasolla. Toimittaja viittaa nykyisyydellä Turun synagogaan kohdistuneeseen viharikokseen eli 

 
103 TS 1; K1TS1. 
104 TS 1; Xenophobia, n. (s.a.). 
105 TS 1; Turun Sanomat 2020. 
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antisemitistiseen tekoon. Tulevaisuutta kuvaillaan solidaarisuuden viitekehyksessä, joka 

laajennetaan myös globaalille tasolle:106 

-- kyse on paljon enemmän kuin yhden synagogan tuhrimisesta. Viime kädessä kyse on Kallialan mukaan 

siitä millaisessa maailmassa ja millaisessa Turussa elämme. (TS 1.) 

Solidaarisuuskehyksessä on runsaasti metaforia leipätekstissä ja kuvateksteissä. Vertauskuvia 

ovat ”pahaa vastaan pitää taistella hyvällä”, ”uhmata vesisadetta”, ”nousta vastustamaan”, 

”hyvässä hengessä” ja ”kantava voima.” Metaforia yhdistää niiden yhteistoiminnan merkitys, 

mikä on solidaarisuuden ydintä sen kollektiivisen luonteen vuoksi. Tämä näkyy esimerkiksi 

lauseessa, jossa painopiste on sanoilla ”yhdessä me”. Sana ”me” voi viitata sekä paikalla 

oleviin uskonnollisiin edustajiin ja turkulaisiin, mutta myös laajemmin antisemitismin ja 

rasismin vastustajiin eli ihmisoikeuksien puolustajiin. Näin solidaarisuuskehykseen tiivistyy 

myös yhteisöllisyyden merkityksiä:107 

Yhdessä me muutamme pahan hyväksi, Tähtinen [Turun juutalaisen seurakunnan esimies] kiteytti 

tilaisuuden annin. (TS 1.) 

Visuaalisessa kehystämisessä kuvat on rajattu siten, että uutisen jokaisessa kuvassa esiintyy 

kukkia lukuun ottamatta viimeisestä kuvaa. Kukat representoivat elämää ja ne kantavat syvää 

symbolista arvoa, sillä ne eivät muistuta ainoastaan biologisen elämän jatkuvuudesta vaan 

myös elämän lyhytaikaisuudesta.108 Kukat toimivat emotionaalisena vetoomuksena, sillä 

kukat symboloivat elämän jatkuvuutta ja myötätuntoa. Uutistapahtumissa, joissa käsitellään 

kuolemaa, kukat vaikuttavat olevan perinteinen journalismin keino visualisoida surua, 

kuolemaa ja tragediaa. Kukat ovat myös yhteisöllisyyden representaatio, kun ihmiset tulevat 

surua kohdanneelle tapahtumapaikalle tuomaan kukkia. Tämä on tietynlainen solidaarisuuden 

rituaali. Tässä kontekstissa se on Turun Sanomien välittämänä myös medioitunut rituaali ja 

mahdollisesti myös sosiaalisen median kierrättämä. Tässä kehyksessä kuvien rajaaminen 

kukkiin on erityinen visuaalinen kehystämiskeino, sillä tapahtumaan ei liity kuolemaa eikä 

henkilöihin kohdistunutta väkivaltaa. Ilkivalta on kohdistunut synagogarakennukseen, jolla on 

Suomen juutalaisten historiaa, uskontoa, kulttuuria ja identiteettiä rakentavia merkityksiä. 

Synagoga voidaan nähdä myös historiallisena assosiaationa kehyksessä. Synagoga on 

merkittävä arkkitehtuurinen ja historiallinen rakennus Turussa ja se on myös 

rakennussuojelulain mukainen suojelukohde. Synagogan representaatio ilmenee tekstin ohella 

visuaalisessa kehystämisessä, sillä visuaalisessa rajauksessa synagoga tai sen aitaa näkyy 

 
106 TS 1. 
107 TS 1. 
108 Sumiala 2013, 47. 
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kolmessa kuvassa. Kuvien rajaukset korostavat synagogan symbolista arvoa. Synagogan 

näkyminen kuvien taustalla luo merkityksen sen kuulumisesta Turun kaupunkikuvaan.109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvien editoinnista käy ilmi runsas kontrasti ja värikylläisyys ensimmäisessä kuvassa. 

Kontrasti ja värikylläisyys aikaansaavat punaisen värin erottumaan muiden värien joukosta. 

Toisaalta neilikoiden ja ristin värikylläisyys voi johtua myös kuvan ottamisesta salamalla, 

mikä korostaa kuvan värejä. Kirkas punainen väri saa Saara Kallion kädessä olevat neilikat 

sekä turkulaisen takissa riippuvan ristiheijastimen korostumaan kuvassa. Sekä kukat että 

ristiheijastin rakentavat solidaarisuuskehystä, sillä molemmat herättävät 

lähimmäisenrakkauden representaatioita. Punainen väri symboloi rakkautta sekä 

sosiaalidemokraattien perusarvoja, joita ovat muun muassa solidaarisuus ja vapaus. 

Sosiaalidemokraattien tunnusväri on punainen.110 Ristin voimakkaalla värikylläisyydellä on 

toisaalta myös ekumeeninen merkitys, sillä feature-jutussa ovat keskeisinä toimijoina Suomen 

Ekumeenisen Neuvoston, evankelisluterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkon ja katolisen kirkon 

edustajat. Risti on ikään kuin ekumeeninen symboli, joka viittaa tässä kontekstissa useamman 

kirkkokunnan välisiin suhteisiin. Risti on myös historiallinen assosiaatio Jeesuksen ristiin, 

mikä kumpuaa kristinuskon kuvastosta ja on traditionaalinen kristinuskon symboli. 

Assosiaatiot syntyvät kristillisestä maalaustaiteesta.111 Kuvien käsittelyssä näkyy myös valon 

 
109 Kostet 2012, 133; TS 1; K1TS1; K2TS1, K3TS1. 
110 Cooper 1978, 40; Sosialidemokratia (s.a.) 
111 TS 1; K1TS1; K4TS1. 

K1TS1. Turun Sanomat. Lennart Holmberg. Saara Kallio (edessä) ja 

turkulaiset kokoontuivat Turun juutalaisen synagogan eteen osoittamaan tukea 

ja solidaarisuutta synagogaan kohdistuneeseen ilkivaltaan. 
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ja varjojen vahva kontrasti. Valojen korostuminen pimeissä kuvissa on toteutettu joko 

käyttämällä salamaa tai jälkikäteen muokkaamalla kuvia. Esimerkiksi ensimmäisessä kuvassa 

keltaiset ulkovalot oikeassa reunassa erottuvat kirkkaina tummasta taustasta. Valoja on 

mahdollisesti korostettu lisäämällä kuvaan keltaisuutta. Kuvan valoisuuden käsittely tuo 

solidaarisuuden kehykseen oman merkityksensä: valot symboloivat elämää, toivoa ja rauhaa. 

Ne vahvistavat solidaarisuuskehystä, sen myönteistä tarkoitusta ja merkitystä. 

Solidaarisuuskehyksessä kuvalliset ja kielelliset kehystämiskeinot tukevat toisiaan. Valokuvat 

eivät herätä eriäviä tulkintoja tai käsityksiä solidaarisuudesta.112 

5.3 Selviytyminen 

Helsingin Sanomien feature-juttu antisemitismistä kehystetään selviytymisellä. Selviytyminen 

viittaa tässä kontekstissa pienen juutalaisjoukon selviytymiseen Auschwitz-Birkenaun 

tuhoamisleiriltä. Feature-jutun aihe on Auschwitzin vapauttamisen 75-vuotismuistojuhla. 

Tämä käy ilmi ingressistä, kuvatekstistä ja leipätekstistä:113 

Yli 200 keskitysleiristä hengissä selvinnyttä entistä vankia osallistui Auschwitzin vapauttamisen 

muistojuhlaan maanantaina. (HS 2.) 

Auschwitzista selviytyneiden joukko oli matkustanut maanantaiksi Puolaan leirin vapauttamisen 75-

vuotismuistojuhlaan Yhdysvalloista, Israelista, Venäjältä, Perusta, Kanadasta ja eri puolilta Eurooppaa. 

(HS 2.) 

Kehyksen päätoimijat ovat entisiä Auschwitz-Birkenaun keskitysleirivankeja, mikä ilmenee 

kielellisestä ja visuaalisesta kehystämisestä. Valtaosa heistä on oletettavasti juutalaisia, koska 

suurin osa Auschwitzissa murhatuista ihmisistä oli juutalaisia. Juutalaista identiteettiä ei 

kuitenkaan korosteta feature-jutussa, vaan päätoimijoista käytetään esimerkiksi sanoja 

”selvinneet”, ”entiset vangit”, ”holokaustin uhrit” ja heidän omia nimiään. Leipätekstin 

taustoitus juutalaisvastaisuuden kasvusta erityisesti Saksassa rakentaa merkityksiä monen 

päätoimijan juutalaisesta identiteetistä, koska kehyksen aihe liitetään laajempaan 

juutalaisvastaisuuden kontekstiin. Päätoimijoiden juutalaisuuden osoittaa myös entisen 

keskitysleirivangin, yhdysvaltalaisen Michael Bornsteinin haastattelu:114 

Bornsteinin mielestä juhla oli osoitus juutalaisten vahvuudesta. (HS 2.) 

Entiset keskitysleirivangit toimivat sekä selviytyjien että todistajien roolissa, sillä he ovat 

selviytyneet Auschwitz-Birkenaun keskitysleiriltä elävinä ja todistavat sen tapahtumista 

medialle ja maailmalle. Myös kuvat tukevat selviytymisen ja todistamisen kehystulkintaa. 

Holokaustin tragediasta todistaa erityisesti yksi päätoimijoista, Michael Bornstein. Hänet on 

valittu päähaastateltavaksi ja kehystetty yhteen kuvaan. Puolivartalokuva konstruoi elämän 

 
112 K1TS1; K3TS1. 
113 HS 2. 
114 HS 2; K1HS2; K2HS2; K3HS2; K4HS2. 
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merkitystä, sillä kehollisuuden näyttäminen representoi aktiivisen toimijan roolia. 

Selviytymisen ja todistajuuden positio käy ilmi otsikosta, ingressistä, kuvatekstistä ja 

leipätekstistä:115 

”Oli uskomaton kokemus olla täällä yli sadan muun selviytyjän kanssa, kaikilla meillä keskitysleirin 

tatuointi käsivarressamme”, hän viestitti HS:lle maanantaina (HS 2.) 

”Me kaikki menetimme perhettä Auschwitzissa, ja me kaikki kärsimme.” (HS 2.) 

Helsingin Sanomat käyttää kehyksessä juutalaisvihan määritelmää. Juutalaisvihan termi 

kehystetään yhdessä myös ksenofobiaan viittaavan määritelmän kanssa eli ”vihaan monia 

vähemmistöjä kohtaan”. Juutalaisviha länsimaissa kehystetään myös ongelmana. 

Antisemitismin määritelmä ja kehystetty ongelma näkyvät samassa kohdassa leipätekstissä:116 

Juutalaisviha ja viha monia vähemmistöjä kohtaan ovat nousseet näkyväksi niin Euroopassa kuin 

Yhdysvalloissakin (HS 2.) 

Ongelman eli juutalaisvihan ratkaisuksi ehdotetaan holokaustinarratiivin ylläpitämistä, jota 

korostetaan erityisen paljon. Tämä tarkoittaa holokaustista puhumista ihmisille ja tuleville 

sukupolville. Kertomisen kanavaksi on nostettu tiedotusvälineiden lisäksi kirjallisuus, jonka 

avulla välitetään holokaustista selvinneiden kokemuksia. Ongelman ratkaisu näkyy 

leipätekstissä useassa kohdassa:117 

”Haluamme seuraavan sukupolven tietävän, mitä meille tapahtui ja että se ei saa koskaan toistua”, sanoi 

93-vuotias David Marks ääni särkyneenä liikutuksesta uutistoimisto AFP:n mukaan. (HS 2.) 

Hän sanoi kertovansa äitinsä tarinaa, jotta nuoremmat sukupolvet oppisivat siitä eivätkä holokaustin 

kiistäjät tai vähättelijät voittaisi. (HS 2.) 

Samasta syystä Michael Bornstein päätti kirjoittaa tarinansa kirjaan Survivors Club, joka ilmestyi vuonna 

2017. Hän eli vuosikymmeniä Yhdysvalloissa puhumatta kovin paljon keskitysleiritaustastaan. Sitten hän 

tajusi, että puhuminen on välttämätöntä. (HS 2.) 

Nyt, 79-vuotiaana, Bornstein kiertää kouluissa puhumassa holokaustista. (HS 2.) 

Selviytymisen kehys muodostuu myös kerronnan jännitteestä historian ja tulevaisuuden 

välillä. Historialla viitataan holokaustiin. Tulevaisuus liittyy antisemitismin kasvuun 

Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kerronnan jännite ei ole lineaarinen vaan rakentuu kehyksessä 

dynaamisesti rodullisen antisemitismin ja uuden antisemitismin välillä. Tämä tarkoittaa sitä, 

että historia ja tulevaisuus limittyvät kielellisesti toisiinsa, jopa saman lauseen sisällä. 

Tällainen kehystämiskeino rakentaa merkityksen antisemitismin jatkuvasta läsnäolosta. 

Kerronnan dynaaminen jännite ilmenee leipätekstissä esimerkiksi leipätekstin kuvailussa:118 

Joukko iäkkäitä miehiä ja naisia talvitakeissaan astelemassa totisin kasvion hiekkatietä pitkin sisään 

entisen keskitysleirin portista. Se oli historiallinen näky, joka muistutti holokaustin olevan läsnä tässäkin 

ajassa. (HS 2.) 

Holokaustin muistaminen ei ole enää vuosipäiviin kuuluva seremonia, joka unohdetaan juhlapuheiden 

jälkeen, vaan tärkeä osa jokapäiväistä yhteiskunnallista keskustelua. (HS 2.) 

 
115 HS 2; K1HS2; K2HS2; K3HS2. 
116 HS 2. 
117 HS 2. 
118 HS 2. 
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Visuaalisessa kehystämisessä näkyy runsaasti historiallisia assosiaatioita. Ensimmäisessä 

kuvassa on Auschwitzin portti ”Arbeit macht frei” eli ”työ vapauttaa”, mikä on assosiaatio 

natsi-Saksan aikaisista keskitysleireistä ja kansallissosialismin ideologiasta. Tämä 

historiallinen assosiaatio yhdistettynä kuvassa käveleviin entisiin keskitysleirivankeihin 

korostaa selviytymiskehystä: siinä linkittyy kärsimyksen ja kuoleman mutta myös elämän 

tematiikka. Leipätekstissä ja kuvateksteissä ilmenee myös historiallisia assosiaatioita, kuten 

”puna-armeija”, ”natsit”, ”toinen maailmansota”, ”Auschwitz” ja ”Yad Vashemin 

holokaustimuseo”. Representaatio holokaustimuseosta ja valokuvasta rakentavat merkityksen 

totuudenmukaisesta historiasta, joka on vastakohta holokaustin kiistämisideologialle. 

Kyseinen historiallinen assosiaatio toimii myös keinona torjua tiettyjen vastamedioiden ja 

sosiaalisen median sisältöjä, jotka pyrkivät kiistämään holokaustin tapahtumisen. 

Historiallinen valokuva vahvistaa holokaustin ja juutalaisten selviytymisen keskitysleiriltä 

olevan todellinen. Tämä näkyy muun muassa leipätekstissä:119 

Ensin hän [Michael Bornstein] oli löytänyt Yad Vashemin holokaustimuseosta Israelista valokuvan, jossa 

häntä kannettiin nelivuotiaana pois keskitysleiristä. Sitten hän löysi kuvansa nettisivulta, jossa sitä 

käytettiin historian vääristelyyn. (HS 2.) 

Leipätekstissä on yksi metafora, joka on ”kuolemanmuuri”. Kuolemanmuuri viittaa 

Auschwitzin muuriin, jonka edessä vankeja ammuttiin. Kuolemanmuuri luo 

selviytymiskehyksessä merkityksen todistajuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että monet 

keskitysleiriltä selviytyneet ovat nähneet muurin edessä tapahtuneet murhat. Igor Malickin 

kuva tehostaa tätä: hänet on rajattu puolilähikuvaan, eikä hän pysty tuskansa vuoksi 

katsomaan muuria.120 

 

 

 
119 HS 2; K4HS2. 
120 HS 2; K2HS2. 
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Mediassa esiintyvien kuvien avulla voidaan kuvitella, tuntea ja ajatella toisten ihmisten 

kärsimystä. Mediarepresentaatiot kärsimyksestä tai epäoikeudenmukaisuudesta voivat myös 

sensationalisoida tai liioitella asioita.121 Helsingin Sanomat käyttää selviytymiskehyksessä 

runsaasti emotionaalisia vetoomuksia sanoissa ja kuvissa, jotka yhtenä keinona kategorisoivat 

kehyksen. Kuvien avulla voidaan lähes kuvitella juutalaisten kokema kärsimys 

Auschwitzissa. Tämä näkyy esimerkiksi Igor Malickin kuvassa, joka viestii tuskaa, liikutusta 

ja ääretöntä surua. Kärsimyksen merkitystä korostaa kuvan rajaus lähikuvaan, joka tuo 

yleiskuvaa näkyvämmin esille kuvattavan nonverbaalin viestinnän. Rajausvalinta lähikuvaksi 

rakentaa myönteisen merkityksen juutalaisesta ja mahdollistaa samastumisen juutalaisen 

kokemaan kärsimykseen. Huomionarvoista on se, että Helsingin Sanomat on valinnut juuri 

tämän valokuvan. Kuvassa Malick on peittänyt vasemman silmänsä kameralta kämmenellään. 

Vasen puoli representoi usein menneisyyttä. Kuva konstruoi merkityksen holokaustin 

traumaattisuudesta, koska kuvattava ei pysty katsomaan kuolemanmuuria. Toisaalta oikea 

silmä eli oikea puoli, jonka usein ajatellaan symboloivan tulevaisuutta, voidaan nähdä 

kasvojen näyttämisenä ihmeselviytymiselle holokaustista. Emotionaalinen vetoomus näkyy 

myös pääotsikossa, jossa on narratiivinen jännite pelon ja helpotuksen emootioiden välillä. 

Otsikko etenee narratiivisesti pelosta helpotukseen:122 

Keskitysleiristä selvinnyt Michael Bornstein pelkäsi ensin palata Auschwitziin. ”Onneksi tein tämän 

matkan”, hän sanoi lopulta.” (HS 2.) 

 
121 Nikunen 2019, 16. 
122 Cooper 1978; 96, 138; Coleman 2010, 248; HS 2; K2HS2; K4HS2. 

K2HS2. Helsingin Sanomat. Agencja Gazeta. Keskitysleiriltä 

selvinnyt Igor Malick liikuttui Auschwitzin vapauttamisen 

muistojuhlassa. 
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Selviytymiskehys rakentuu kuvien rajauksesta. Kehys konstruoi myös merkityksiä pelon ja 

vihan voittamisesta. Tämä näkyy otsikon lisäksi yleiskuvasta, jossa juutalaiset astelevat 

yhdessä saattajiensa kanssa sisään Auschwitzin portista. He ikään kuin palaavat pelkonsa 

juurille. Kyse on myös syvästä länsimaisesta kulttuurisesta narratiivista, jota kehyksellä 

välitetään: viha ei voita ihmisiä. Samanlainen vihan voittamisen narratiivi esiintyy myös usein 

terrori-iskujen jälkeisissä lehtien pääkirjoituksissa ja sosiaalisessa mediassa kiertävissä 

kuvissa. Visuaalinen kehys muodostuisi toisenlaiseksi, jos kuva olisi rajattu kuvaamalla 

entiset keskitysleirivangit takaapäin. Tällöin ei muodostuisi vihan voittamisen merkitystä 

vaan vaihtoehtoisesti uhrikehys. Lisäksi kuva ihmisjoukosta konstruoi selviytymisen 

representaation lisäksi Euroopan kollektiivisen surun kantamista. Bornsteinin kuva on 

vastaavasti rajattu alhaalta päin, mikä luo myönteisen merkityksen Bornsteinista. Tämä on 

merkityksellistä, kun kuvataan juutalaisvähemmistöön kuuluvaa henkilöä ja erityisesti 

holokaustista selviytynyttä. Erityisen huomion kiinnittää kuvan valinta, jossa Bornstein on 

ottanut silmälasit pois kasvoiltaan. Silmälaseilla voidaan nähdä tässä kontekstissa 

historiallinen ja intertekstuaalinen assosiaatio holokaustissa murhattujen juutalaisten 

silmälaseihin, joita säilytetään Auschwitz-Birkenaun museossa. Silmälasit rakentavat 

symbolisen merkityksen näkemisestä: holokaustin kärsimyksen ja kuoleman näkemisestä. 

Intertekstuaalinen vaikutelma syntyy siitä, että silmälasit assosioituvat kuviin holokaustissa 

menehtyneiden silmälaseista eli visuaalisen kulttuurin kuvastoon. Kuvan valinnassa nähdään 

myös taustan merkitys: juutalainen seisoo todennäköisesti kaupungin puistossa. Modernista 

kaupunkipuistosta rakentuu vaikutelma juutalaisten asumisesta suurkaupungeissa, mikä vastaa 

juutalaisten asumista nykypäivän Euroopassa.123  

 

 
123 K1HS2; K3HS2. 
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Selviytymisen kehystä konstruoi Bornsteinin kuvan editointi, jossa taustaa on sumennettu ja 

henkilöön lisätty terävyyttä. Näin Bornstein erottuu taustasta ja kiinnittää lukijan välittömän 

huomion. Toisaalta tällainen vaikutelma saadaan myös tietynlaisella objektiivilla ja 

mahdollisimman suurella aukolla kamerassa. Kuvan värimaailma on suhteellisen neutraali, 

mutta taittaa hieman enemmän lämpimiin kuin kylmiin sävyihin. Tämä näkyy erityisesti 

taustassa, jossa näkyy vihreän ja punaisen muotoja. Lämpimät sävyt assosioituvat elämään ja 

jatkuvuuteen verrattuna mustavalkoiseen kuvaan. Elämä on juutalaisvihan vastakohta. Kuva 

sisältää myös emotionaalisen vetoomuksen: juutalaisen totisen mutta tyynen katseen. Hänen 

katseensa representoi vahvuutta ja vakavuutta.124 

Kuvan mustavalkoisuus korostaa usein selittämättömällä tavalla valokuvan kokemista 

todenmukaisena todellisuuden tallentajana. Se voidaan yhdistää historiallisesti esimerkiksi 

dokumentaariseen valokuvaukseen ja taidevalokuvaukseen. Mustavalkoisen kuvan 

representaatio rakentaa merkityksen juutalaisten selviytymistä holokaustista. Kuvan valinta 

Helsingin Sanomien feature-juttuun tuo holokaustin uhrit läsnäoleviksi journalistiseen 

 
124 K3HS2. 

K3HS2. Helsingin Sanomat. Keskitysleiriltä 

selvinnyt Michael Bornstein vuonna 2019. 
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kokonaisuuteen. Lasten representaatiot kuvassa on emotionaalinen vetoomus ymmärtää natsi-

Saksan historian todenmukaisuus ja raadollisuus. Mustavalkoinen kuva, jossa Bornstein on 

lapsena sekä aloituskuva entisistä keskitysleirivangeista rakentavat tietynlaisen kuvatarinan. 

Niissä näkyy selviytyminen niin menneisyyden kuin nykyhetkenkin kontekstissa. Kielellinen 

ja visuaalinen kehystäminen on linjassa keskenään selviytymisen kehystulkinnassa. Niin 

teksti kuin kuvat representoivat selviytymisen, elämän ja holokaustista todistamisen 

merkityksiä, vaikka juutalaisviha pysyy ongelmana ja käsitteenä taustalla.125 

5.4 Uhka 

Ylen ja Helsingin Sanomien feature-jutuissa antisemitismi kehystetään uhkana, joka tarkoittaa 

uuden antisemitismin muotoja. Molempien tiedotusvälineiden sisällöissä kehyksen aihe on 

juutalaisvastaisuuden kasvaminen Saksassa. Aihe itsessään on uhka liberaalille demokratialle 

ja erityisesti Saksalle, jonka historiaa varjostaa Hitlerin kansallissosialistisen järjestelmän 

ideologia. Juutalaisvastaisuuden kasvaminen on uhka myös juutalaisten positiivisen 

uskonnonvapauden toteutumiselle. Uskonnonvapaus on ilmaistu Suomen perustuslaissa. 

Aiheen kehystäminen näkyy heti otsikoissa:126 

Saksassa juutalaisviha vahvistuu ja joukkomurha jäi vain yhden oven päähän – ”Minulle sanotaan: Totu 

siihen” (YLE 1.) 

Juutalaisvastaisuus kasvaa Saksassa – Hallen iskusta selvinneet kertovat HS:lle, miltä tuntui, kun 

terroristi alkoi ampua synagogan ovea (HS 1.) 

Kehyksen päätoimijat Helsingin Sanomissa ovat Hallen synagoga-iskusta selvinneet. 

Päätoimijoiden yhteys juutalaisuuteen on väljä. Helsingin Sanomat nimeää toimijat etu- ja 

sukunimillään ja kutsuu heitä ”selviytyjiksi” juutalaisten sijaan. Vain yhden toimijan, Hallen 

juutalaisen seurakunnan johtaja Max Provorozkin yhteys juutalaisuuteen käy ilmi. Ylen 

uhkakehyksessä päätoimija on juutalainen rap-muusikko Ben Salomo. Hänen juutalaista 

identiteettiään korostetaan kehyksessä vahvasti, mikä näkyy heti ingressissä:127 

Juutalainen muusikko on puhunut vaimonsa kanssa lähtemisestä. (YLE 1.) 
Sekä Helsingin Sanomien että Ylen uhkakehyksessä päätoimijat on kehystetty todistajan 

rooliin. Helsingin Sanomissa tämä käy ilmi runsaista haastattelusitaateista, joissa Hallen 

synagoga-iskusta selvinneet kertovat terroristisesta teosta. Todistaminen sisältää sekä 

terroristisen teon näkemisen että kuulemisen. Ylen feature-jutussa juutalaisen rap-muusikon 

todistajan rooli näkyy hänen konkreettisen toimintansa kuvailussa leipätekstissä ja 

kuvatekstissä. Toiminta on viestien esittelyä toimittajalle ja niiden lukemista. Antisemitismin 

 
125 Hietaharju 2006, 143; K1HS2; K4HS2. 
126 Suomen perustuslaki 1999/731 § 11; YLE 1; HS 1. 
127 HS 1; K2HS1; K3HS1; K7HS1; YLE 1; K1YLE1; K3YLE1; K5YLE1. 
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ilmeneminen digitaalisten viestintäkanavien kautta on yksi uuden antisemitismin 

muodoista:128 

Ben Salomo esittelee kannettavan tietokoneensa ruudulta, millaista vihapuhetta hän joutuu kohtaamaan. 

(YLE 1.) 

– Tässä yksikin kirjoittaa, että hän kaivaa holokaustissa kuolleet haudasta ja hautaa heidät paskaan, 

Salomo lukee saamaansa viestiä. (YLE 1.) 

Ylen uhkakehyksessä antisemitismi määritellään juutalaisvihaksi. Määritelmä on 

verbaalisesti voimakkaampi ilmaus kuin antisemitismi tai juutalaisvastaisuus. Sana 

juutalaisviha kantaa negatiivisempia konnotaatioita kuin sana juutalaisvastaisuus tai 

antisemitismi. Helsingin Sanomien kehyksessä määritelmä juutalaisvastaisuus on 

neutraalimpi kuin Ylen käyttämä juutalaisviha. Antisemitismin määritelmä näkyy 

molemmissa tiedotusvälineissä otsikoissa, kuvatekstissä ja leipätekstissä:129 

Hän [Ben Salomo] on miettinyt Saksasta muuttamista lisääntyneen juutalaisvihan vuoksi. (YLE 1.) 

Juutalaisvastaisuus on monien eri raporttien mukaan kasvanut viime vuosina eri puolilla maailmaa – 

myös Euroopassa ja Saksassa, vaikka holokaustin pitäisi olla vielä muistissa. (HS 1.) 

Antisemitismin kehystäminen uhkana rakentuu myös ongelman määrittelystä. Yle kehystää 

ongelmana juutalaisvastaisen vihapuheen ja väkivallan. Helsingin Sanomat kehystää 

ongelman puolestaan terrori-iskuna. Molemmissa mediaesityksissä kyse on 

juutalaisvastaisista viharikoksista ja vihapuheesta, jotka uhkaavat liberaalin demokratian 

vähemmistöasemaan kuuluvia kansalaisia erityisesti Saksassa. Kyseessä on uuden 

antisemitismin uhka, koska sen toimijat ovat äärivasemmistolaisia, islamistisia ja erityisesti 

äärioikeistolaisia. Uhka on myös poliittinen, sillä Saksan tiedustelupalvelun mukaan AfD-

puolueen alaorganisaatio Flügeliin tulee jatkuvasti uusia toimijoita ja jäseniä, jotka tekevät 

rikkomuksia vapaata demokraattista perusjärjestystä ja ihmisoikeuksia vastaan. Ongelman 

kehystäminen ilmenee leipätekstissä esimerkiksi kohdissa:130 

Saksassa kuten muuallakin juutalaisvastaisiin rikoksiin syyllistyvät paitsi äärioikeistolaiset myös 

islamistiset rikolliset. Lisäksi ”du Jude” eli ”senkin juutalainen” on yhä Saksassa haukkumiseen käytetty 

ilmaus koulujen pihoilla ja sen kitkemiseksi on käyty kampanjoita. (HS 1.) 

Salomo kertoo solvausten tulevan kaikista suunnista: äärivasemmistolta, äärioikeistolta ja Lähi-idästä 

saapuneilta maahanmuuttajilta. (YLE 1.) 

Saksan sisäministeriön mukaan juutalaisiin kohdistuvat viharikokset ovat lisääntyneet viime vuosina. 

Väkivaltaisia hyökkäyksiä juutalaisia kohtaan tapahtuu aiempaa enemmän. (YLE.) 

Vuosi sitten äärioikeistolainen terroristi hyökkäsi synagogaan räjähtein ja asein varustautuneena. (HS 1.) 

– AfD on merkittävä tekijä siinä, että antisemitistisistä väitteistä on tullut julkisessa keskustelussa jälleen 

salonkikelpoisia, professori Salzborn sanoo. (YLE 1.) 

Helsingin Sanomien ja Ylen feature-jutussa ongelman ratkaisuksi ehdotetaan turvallisuuden 

parantamista. Helsingin Sanomissa tämä ilmenee kuvissa ja kuvateksteissä Hallen synagogan 

parannetuista turvallisuusjärjestelyistä. Uudistettuihin turvallisuusjärjestelyihin kuuluu uusi 

ulko-ovi, valvontakamera ja poliisivartioinnin lisääminen synagogan ulkopuolelle. Tällaiset 

 
128 HS 1; YLE 1. 
129 YLE 1; HS 1. 
130 Pley 2020; YLE 1; HS 1. 
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järjestelyt rakentavat merkityksiä uhkaan eli mahdollisiin uusiin synagoga-iskuihin 

reagoimisesta. Ylen kehyksessä turvallisuuden parantamisella viitataan viranomaistoimiin 

antisemitismin kitkemiseksi Saksassa: vihapuheen torjuntaan sosiaalisen median alustoilla 

sekä viranomaisten äärioikeistoyhteyksien selvittämiseen. Toisaalta turvallisuuden 

parantamisella on myös kansainvälinen ulottuvuus, joka kohdistuu Suomeen. Ongelman 

ratkaisu eli turvallisuuden parantaminen näkyy uhkakehyksen kuvateksteissä ja 

leipätekstissä:131 

Tätä porttia hyökkääjä yritti hajottaa. Ovi on vaihdettu viime kesänä uuteen. (HS 1.) 

Nyt Hallen synagogan ympärillä päivystää poliisi paljon useammin kuin aiemmin. (HS 1.) 

Saksan sisäministeri Horst Seehofer ilmoitti joulukuussa uudesta yksiköstä, joka alkaa selvittää 

viranomaisten äärioikeistoyhteyksiä. (YLE 1.) 

Vähän ennen joulua eduskunnan valtiovarainvaliokunta myönsi 300 000 euroa lisätukea Helsingin 

juutalaiselle seurakunnalle synagogan turvatoimia varten. (YLE 1.) 

Ylen feature-jutussa representoidaan myös toinen ongelman ratkaisu juutalaisvastaiseen 

väkivaltaan ja vihapuheeseen. Tämä on juutalaisten maastamuutto Saksasta. Maastamuutto 

perustuu Ben Salomon ja juutalaispariskunnan haastatteluihin ja se näkyy niin ingressissä, 

kuvatekstissä, Ben Salomon sitaatissa kuin kahdesti leipätekstissä. On silti kyseenalaista, 

voidaanko ratkaisuna uuteen antisemitismiin pitää juutalaisten maastamuuttoa, vai onko 

kyseessä vain todellisuuden kuvaamisen kehystämiskeino, jonka toimittaja on saanut 

tietolähteiltään eli haastateltavilta:132 

Hän [Ben Salomo] on miettinyt Saksasta muuttamista lisääntyneen juutalaisvihan vuoksi. (YLE 1.) 

”– Moni juutalainen tuntee tällä hetkellä olonsa täällä uhatuksi ja suunnittelee maastamuuttoa, Salomo 

sanoo.” (YLE 1.) 

Paikalle on tullut kesken haastattelun pariskunta, joka aikoo muuttaa pois Saksasta huonontuneen 

ilmapiirin vuoksi. (YLE 1.) 

Narratiivinen jännite rakentuu uhkakehyksessä historiasta ja nykyisyydestä. Historialla 

viitataan natsi-Saksaa edeltäviin, sen aikaisiin tapahtumiin ja viime vuosien tapahtumiin eli 

antisemitismin eurooppalaiseen historiaan. Kansallissosialistisesta yhteiskuntaa edeltävästä 

ajasta ei anneta esimerkkejä. Historiallinen ulottuvuus näkyy kehyksessä esimerkiksi 

kohdissa:133 

Hän huomauttaa, että antisemitismin historia Saksassa alkoi paljon ennen toista maailmansotaa. (HS.) 

Näin liittokansleri [Angela Merkel] puhuu paikassa, jossa tapettiin 1,1 miljoonaa ihmistä. Heistä valtaosa 

oli juutalaisia. (YLE 1.) 

Hänen mukaansa vuoden 2015 jälkeen ilmapiiri muuttui, kun Saksaan tuli satojatuhansia 

turvapaikanhakijoita pääosin Lähi-idästä. Monessa arabimaassa viha Israelia ja juutalaisia kohtaan on 

laajaa. (YLE 1.) 

Nykyisyydellä tarkoitetaan molempien tiedotusvälineiden uhkakehyksessä viime vuosien 

lisääntyneitä juutalaisvastaisia asenteita ja rikoksia kansalaisten keskuudessa. Myös 

poliittisessa retoriikassa kasvaneet antisemitistiset asenteet ja puhe liitetään nykyisyyden 

 
131 HS 1. 
132 YLE 1. 
133 YLE 1; HS 1. 



46 

 

kontekstiin. Nykyisyyden kontekstissa kyse on antisemitismin kasvusta länsimaisissa 

demokratioissa. Narratiivisessa jännitteessä ilmenee myös menneisyyden ja nykyisyyden 

limittyminen toisiinsa, mikä näkyy niin leipätekstissä kuin kuvateksteissä:134 

Loukkaukset ja hyökkäykset juutalaisia vastaan olivat arkea ennen iskua ja ovat sitä edelleen. (HS 1.) 
Onko Hallen ilmapiiri muuttunut? Thomas Brebeckin ja Anja Drehkopfin mukaan ei oikeastaan. Suurta 

myötätuntoa osoitettiin iskun jälkeen, mutta yhteiskunta ei muuttunut. (HS 1.) 

– Antisemitismi kulkee perintönä perheissä, sillä perheiden sisällä asiaa ei ole työstetty, Salzborn sanoo. 

Ei ole kysytty, mitä vanhemmat tai isovanhemmat tekivät natsiaikana. Mikä heidän osuutensa juutalaisten 

kansanmurhaan oli. (YLE 1.) 

Uhkakehystä rakentavissa metaforissa korostuvat etenkin sensoriset ja ruumiilliset kuvaukset, 

jotka rakentavat uhan tulkintaa konkreettisemmaksi. Liikenteeseen ja infrastruktuuriin 

viittaavat metaforat ovat ”juutalaiset olivat hälytystilassa” ja ”Vihan kanavoiminen”. 

Elollistamiseen, kehollisuuteen ja aistimellisuuteen viittaavat vertauskuvat ovat ”hänen ihonsa 

nousee kananlihalle”, ”Antisemitismi jäi eloon”,” antisemitismi istuu syvällä”, ”ilmapiiri 

myrkyttyy” ja ”kosteusongelma”. Kosteusongelma viittaa antisemitistisiin asenteisiin Saksan 

yhteiskunnassa. Metafora luo mielikuvan antisemitismin liittämisestä epäpuhtauteen. Se on 

kulttuureissa ja myös uskontojen rituaaleissa vaikuttava käsitys siitä, minkä ihmiset käsittävät 

puhtaaksi tai likaiseksi. Vertauskuvassa ”Ilmapiiri myrkyttyy” merkittävää on sen 

kytkeytyminen antisemitismin historiaan eli siinä voidaan nähdä myös historiallinen 

assosiaatio. Kyseessä on länsimaisessa kulttuurissa vaikuttava kertomus, jonka juuret ovat 

keskiajalla. Silloin juutalaisia epäiltiin kaivojen ja lähteiden myrkyttämisestä, ja juutalaisten 

uskottiin myös levittävän ruttoa. Tämä johti Euroopassa ja erityisesti Saksassa 

pogromiaaltoon 1300-luvun puolivälissä. Myrkyttämisteema oli tosin ollut läsnä jo 

vuosisatoja, sillä juutalaisia lääkäreitä oli aiemmin epäilty kristittyjen potilaittensa 

myrkyttämisestä. Uhkakehyksessä myrkkymetafora viittaa antisemitististen asenteiden 

voimistumiseen, mutta metaforan monitulkintaisuuden vuoksi siinä voidaan nähdä assosiaatio 

myös kaivojen myrkyttämisepäilyihin. Kaikkia vertauskuvia yhdistää se, että ne luovat 

mielikuvia antisemitismistä uhkaavana ja kaikkialle tunkeutuvana ilmiönä. Tämä ilmenee 

esimerkiksi metaforissa:135 

Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier varoitti joulun alla, että jos ilmapiiri myrkyttyy Saksassa 

entisestään, kaikki ovat vaarassa (YLE 1.) 

Parin metrin päästäkin näkee, että hänen ihonsa nousee kananlihalle vuoden takaisista muistoista (HS 1.) 

– AfD on kuin hometta, joka johtuu kosteusongelmasta. Silloin pitää taistella kosteutta eikä hometta 

vastaan, Salomo sanoo (YLE 1.) 
Kehyksen historialliset assosiaatiot liittyvät toiseen maailmansotaan ja juutalaisuuteen. 

Toisen maailmansodan assosiaatiot ovat sekä kielellisessä että visuaalisessa kehystämisessä 

 
134 YLE 1; HS 1. 
135 Kuparinen 2008, 78; HS 1; YLE 1. 
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”natsiaika” ja ”joukkomurha”. Myös sana ”joukkotuho” assosioituu holokaustiin, vaikka 

”joukkotuho” viittaakin kehyksessä juutalaisten joukkotuhon epäonnistumiseen Hallen 

synagogaiskussa vuonna 2019. Juutalaisen tradition ja symboliikan historiallisia assosiaatioita 

ovat ”jom kippur”, joka on juutalaisen vuodenkierron tärkein juhlapäivä sekä Daavidin tähti, 

joka näkyy synagogakuvassa. Ylen uhkakehyksessä näkyy myös kokonaisen lauseen 

muodostava historiallinen assosiaatio: ”-- juutalaiset tappoivat jo Jeesuksen”. Lause konstruoi 

merkityksen antijudaismista. Tässä uskonnollisesti painottuneessa ideologiassa juutalaisia 

pidetään kollektiivisesti syyllisinä Kristuksen kuolemaan. Kyseinen historiallinen assosiaatio 

perustuu haastateltavan sanomisiin:136 

Hänen mukaansa antisemitismi istuu syvällä monessa saksalaisessa: jotkut väittävät, että juutalaiset 

tappoivat jo Jeesuksen. (YLE 1.) 
Antisemitismin kehystäminen uhkana rakentuu emotionaalisista vetoomuksista kuvissa, joissa 

näkyy kukkia, saksalaispoliitikon hautajaiset, muistoseinä ja juutalaisen eläytynyt ilme. Nämä 

visuaaliset merkit ovat juutalaisvihan seurauksia ja herättävät surun, kärsimyksen ja epätoivon 

merkityksiä. Emotionaaliset vetoomukset käyvät ilmi myös feature-juttujen kielellisestä 

kehystämisestä. Verbaaliset ilmaukset ”Luojan kiitos”, ”suru ja pelko eivät ole kadonneet—” 

ja ”syvää häpeää” herättävät negatiivisia mielikuvia antisemitistisistä toimijoista ja 

antisemitismin aiheuttamasta pelon ilmapiiristä sekä Saksan synkästä historiasta:137 

”Luojan kiitos hän oli niin tyhmä”, sanoo Thomas Brebeckin ystävä Anja Drehkopf. (HS 1.) 

Natsi-Saksan raa’at rikokset aiheuttavat hänelle [Angela Merkelille] syvää häpeää. (YLE 1.) 

Suru ja pelko eivät ole kadonneet mihinkään. (HS.1) 

 

 

 

 

 
136 HS 1; K1HS1; YLE 1; K2YLE1; K6YLE1. 
137 YLE 1; K3YLE1; K4YLE1; K6YLE1; K7YLE1; HS 1; K8HS1. 

K2HS1. Helsingin Sanomat. Sebastian Wolf. 

Thomas Brebeck, joka selvisi Hallen 

synagoga-iskusta. 

K7HS1. Helsingin Sanomat. Sebastian Wolf.  

Hallen synagoga-iskusta selvinnyt Anne 

Drehkopf. 
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Ylen feature-jutussa kuvat Ben Salomosta ja hänen kirjoittamastaan kirjasta on rajattu 

lähikuviksi tai puolilähikuviksi. Lähikuvarajauksen vuoksi henkilöiden kasvot erottuvat hyvin 

kuvista ja mahdollistaa identifikaatioihin heihin. Tämä luo sympatian merkityksiä Saksan 

juutalaisyhteisöjä kohtaan, mikä on merkityksellistä Saksan kansallissosialistisen historian 

jälkeen. Saksan liittokansleri Angela Merkelin ja saksalaispoliitikon kuva on rajattu hieman 

kauempaa. Lähimpänä kameraa on Merkel, mikä korostaa symbolisesti demokratian 

merkitystä. Uhkakehyksessä on myös yleiskuvia eli kaukaa otettuja kuvia, joissa henkilöiden 

suhde miljööseen korostuu. Yleiskuviksi on rajattu paikallispoliitikko Walter Lübcken 

hautajaiset, terrori-iskun muistopaikalle tulleet äiti ja lapsi sekä toisen maailmansodan alun 

muistotilaisuus. Kaikissa kuvissa näkyy eri värisiä kukkia. Se on median keino visualisoida 

surua ja menetystä, kun itse kuolemaa ei näytetä kuvajournalismissa. Varsovan muistokuvassa 

kamera on viety kuvaustilanteessa aivan punaisten kukkien lähelle. Nämä yleiskuvat kertovat 

juutalaisvastaisen väkivallan seurauksista. Ne tuottavat todellisuutta kasvottomasta uhasta 

sekä yhteisöllisestä surusta. Kuvien rajauksessa huomionarvoista on, että kaikissa juutalaisten 

kuvissa, yhtä lukuun ottamatta, rajaus on toteutettu niin, että juutalaisen katse on sivulle tai he 

eivät katso kameraan. Tällainen tapa kuvata vähemmistöryhmän jäseniä johtuu 

K3HS1. Helsingin Sanomat. Sebastian Wolf. 

Seurakunnan johtaja Max Provorozki seisoo 

Hallen synagogan portin edessä. 
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todennäköisesti siitä, että journalismissa haavoittuvassa olevia ihmisiä on suojeltava ja 

pohdittava tarkkaan, millainen rooli heille jutussa annetaan.138 

Ylen feature-jutussa visuaalinen kehystäminen lähes hallitsee kielellistä kehystämistä. 

Uhkakehyksessä nähdään kuvien ylivoimaisuuden vaikutus. Vaikka tekstissä ongelman 

ratkaisuksi kehystetään juutalaisten maastamuutto ja turvallisuuden parantaminen, visuaalinen 

kehystäminen vihjaa ongelman ratkaisua kielellisestä kehystämisestä päinvastaiseen suuntaan. 

Tämä näkyy päätoimijan eli Ben Salomon kuvien rajauksessa. Ben Salomon henkilökuvat 

ehdottavat ongelman ratkaisuksi epäkohtien nostamista julkiseen keskusteluun. Tällä 

tarkoitetaan antisemitismistä puhumista taiteen, kuten musiikin ja kirjallisuuden avulla. 

Visuaaliset kehystämiskeinot rakentavatkin uhkakehyksen sisään todistuskehyksen. Kyseessä 

on toisaalta myös visuaalinen kehystämiskeino asettaa juutalainen kuvissa antisemitismin 

todistajan rooliin. Ensimmäisessä kuvassa Ben Salomo on rajattu kuvan keskelle ja 

alareunassa nähdään harmaa, suoraviivainen taso. Tällainen sommittelu luo merkityksen 

ensinnäkin päätoimijan keskeisyydestä ja toiseksi todistajan positiosta. Toinen kuva on rajattu 

myös lähikuvaksi ja otettu alaperspektiivistä. Kuvan vasemmalle puolelle on jätetty tilaa, 

missä näkyy studiolaitteita. Toinen kuva luo merkityksen musiikin ilmaisuvoimasta 

juutalaisvastaisuudesta kertomiseen. Kolmas Ben Salomon kuva on rajattu pystykuvaksi. 

Kamera on tarkennettu hänen elämäkertaansa ”Salomo bedeutet Sohn des Friedens”. Kirja 

toimii kuvassa symbolisena välineenä tuoda juutalaisvastaisuus julkiseen yhteiskunnalliseen 

keskusteluun.139 Kuvien ylivaikutus kehyksessä ei silti muuta uhkakehystä 

todistuskehykseksi, koska juutalaisen kuvat ovat vain osa feature-jutun visuaalista 

kehystämistä. Muut kuvat sen sijaan rakentavat kehystä uhan suuntaan kertomalla muun 

muassa uhan eli antisemitismin seurauksista. Tämä näkyy kuvissa hautajaisista, 

muistopaikasta ja toisen maailmansodan muistotilaisuudesta. Lisäksi otsikko ja ingressi 

rakentavat voimakkaasti uhkakehystä uhan suuntaan. Todistuksen ja uhan kehystulkinnat 

samassa mediaesityksessä tekevät mediarepresentaatiosta hyvin jännitteisen. Helsingin 

Sanomien uhkakehyksessä puolestaan visuaaliset ja kielelliset ilmaisukeinot ovat linjassa 

toistensa kanssa. Kuvista ei rakennu hallitsevia käsityksiä, mikä muuttaisi uhan 

kehystulkintaa. Uhkakehykseen tosin sisältyy myös käsitys juutalaisista uhreina, mikä näkyy 

esimerkiksi varjojen ja valojen vahvana kontrastina sekä sellaisten kuvien valinnassa, joissa 

juutalaiset eivät katso kameraan.140 

 
138 K1YLE1; K2YLE1; K3YLE1; K5YLE1; K2HS1; K4HS1; K6HS1; K7HS1. 
139 K1YLE1; K3YLE1; K5YLE1. 
140 YLE 1; K4YLE1; K6YLE1; K7YLE1; HS1; K2HS1; K7HS1. 
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Kuvien editointi rakentaa uhan todellisuutta vahvemmaksi. Erityisesti Helsingin Sanomien 

feature-jutun kuvissa on voimakas valon ja varjojen suhde. Valon ja varjojen vahva kontrasti 

on aikaansaatu joko valitsemalla varjoisia paikkoja kuvaustilanteessa eli kuvien rajaamisella 

ja/tai lisäämällä editointivaiheessa kuviin kontrastia ja varjoja. Varjot representoivat sekä 

menneisyyttä että tulevaa, jossa yhdistyvät kansallissosialismin aiheuttamat traumat, Hallen 

terrori-isku mutta myös uudet antisemitismin uhat. Lisäksi Helsingin Sanomien kuviin ja Ylen 

moniin kuviin on lisätty kontrastia, mikä tekee valon ja varjojen suhteet näkyvämmiksi. Kuva 

K1YLE1. Yle. Suvi Turtiainen. Ben Salomo 

räppää studiollaan Berliinissä. 

K3YLE1. Yle. Suvi Turtiainen. Rap-muusikko 

Ben Salomo eläytyy räppäämiseen studiollaan. 

Hän tekee sanoituksia kokemastaan 

juutalaisvihasta. 

K5YLE1. Yle. Suvi Turtiainen. Ben Salomon 

elämäkerta pöydällä. 
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Varsovan muistotilaisuudesta korostaa punaista väriä erityisen paljon, mikä tekee kuvasta 

symbolisen vastavoiman vihalle ja syrjinnälle.141 

Journalismissa käytetty uhkakehys on tyypillistä tiedotusvälineille. Uhkakehys on 

löydettävissä myös kandidaatintutkielmastani, jossa tarkastelin antisemitismin kuvallista 

kehystämistä kansainvälisessä tiedotusvälineessä. Kandidaatintutkielmassani uhkakehys 

rakentui alaperspektiivistä otetusta kuvasta uusnatseista ja swastika-merkeillä tuhrituista 

juutalaisten hautakivien lähikuvista. Maisterintutkielmani visuaalisessa uhkakehyksessä 

korostuu kandidaatintutkielmaani enemmän uhan vastakohdat: antisemitistiset toimijoiden 

representaatiot kehystetään hallitsevassa ihmisoikeus- ja demokratiakontekstissa. Uhan 

rinnalle on kehystetty demokraattisia toimijoita ja ihmisoikeuksien puolustajia, kuten valtion 

päämiehiä ja poliitikkoja, joiden keholliset representaatiot puolivartalokuvarajauksissa 

rakentavat vallan symbolista todellisuutta.142 

5.5 Torjunta 

Euroopan demokratioissa juutalaisvastaisuutta ei ole suvaittu sen jälkeen, kun natsi-Saksan 

hirmuteot paljastuivat keväällä 1945. Yhteiskunnan kaikki instituutiot demokratioissa 

tuomitsevat antisemitismin.143 Journalistinen media instituutiona ja ”neljäntenä 

valtiomahtina” torjuu antisemitismiin liittyvää uhkaa ja toteuttaa demokraattista tehtäväänsä 

olemalla haavoittuvassa asemassa olevien puolella. Torjuntakehyksellä viittaan tässä 

kontekstissa tiedotusvälineiden toteuttamaan antisemitismin torjuntaan. Torjuntakehys ei ole 

tuskin yksittäisen toimittajan valinta, vaan kyse on laajemmin myös toimituksen 

päätäntävallasta, median toimintakulttuurista ja liberaalin demokratian arvoista.144 

Helsingin Sanomien uutisessa kehyksen aihe on Israelin lipun polttaminen uusnatsien 

mielenilmauksessa Auschwitzin vapauttamisen muistopäivänä. Ylen uutisen aihe on Turun 

synagogan ilkivallan tekojen tuomitseminen. Kyse on Turun synagogan pääoveen ja seiniin 

ilmestyneistä punaisista maalitahroista vainojen uhrien muistopäivänä. Helsingin Sanomien 

uutisaihe ei välitä torjunnan merkitystä. Ylen uutisen aihe ilmentää sen sijaan voimakkaan 

torjunnan tulkinnan, mikä ilmenee esimerkiksi otsikon retoriikassa. Yle käyttää juridista ja 

voimakasta verbiä ”tuomita” aiheessa. Asian voisi kehystää vaihtoehtoisesti myös verbeillä 

 
141 K1HS1; K2HS1; K3HS1; K4HS1; K6HS1; K7HS1; K2YLE1. 
142 Horsti 2005, 136; Pörhönen 2020, 12–13, 17; K2YLE1; K6YLE1; K7YLE1; K5HS1. 
143 Myllykoski & Lundgren 2006, 375. 
144 HS 3; YLE 2; Montesquieun oppiin vallan kolmijaosta pohjautuu lainsäädäntövaltaan, toimeenpanovaltaan ja 

tuomiovaltaan, jotka ovat toisistaan erillään ja toimivat länsimaisen demokratian perustana. Oppia on 

täydennetty myöhemmin neljännellä valtiomahdilla eli tiedotusvälineillä. Pernaa 2007, 12. 
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”eivät hyväksy” tai ”torjuvat”, jotka ovat neutraalimpia ilmauksia kuin verbi ”tuomita”. 

Torjuntakehyksen aiheet käyvät ilmi otsikosta ja leipätekstin alusta:145 

Uusnatsit polttivat Tampereella Israelin lipun Auschwitzin muistopäivän aattona (HS 3.) 

Turun valtuustoryhmät tuomitsivat synagogan ilkivallanteot – ”Teon symboliikkaa ei tarvita Turussa eikä 

muuallakaan maassa” (YLE 2.) 

Torjuntakehys muodostuu erityisesti haastateltavien valinnasta, jotka ovat sekä viranomaisia 

että uusnatseja. Ylen uutisessa päätoimijat ovat Turun valtuustoryhmät eli kunnallispolitiikan 

toimijat. Heitä ei visualisoida uutisessa, vaan kehystetään ainoastaan otsikossa ja 

leipätekstissä. Helsingin Sanomissa keskeiset toimijat ovat poliisi ja Kohti Vapautta- liikkeen 

uusnatsit. Poliisi on kehystetty rikosilmoituksen selvittäjänä ja yleisen turvallisuuden 

suojelijana, mikä tekee siitä toimivaltaisen viranomaisen.146 Kohti Vapautta -liike on 

suomalainen kansallissosialistinen liike, jonka tavoitteena on rakentaa kansallissosialistinen 

Suomi, jossa valkoiset suomalaiset ovat enemmistönä. Uusnatsiliikkeen ideologiaan kuuluu 

ajatus siitä, että suomalaisuus perustuu verilinjaan eikä muodolliseen kansalaisuuteen. Liike 

on todennäköisesti jatkoa Pohjoismaiselle vastarintaliikkeelle. Poliisin toimijuus näkyy siten, 

että uutisessa haastatellaan tutkinnanjohtaja Jani Ortamalaa ja siteerataan poliisilaitoksen 

Twitter-tilin julkaisua.147 

Ylen uutisessa Turun valtuustoryhmät kehystetään antisemitististen tekojen 

tuomitsijoiden roolissa. He torjuvat juutalaisvastaisuutta verbaalisessa viitekehyksessä. 

Visuaalisessa kehystämisessä tuomitsijoiden rooli on vähäinen. Kuvan rajaaminen 

synagogaan ei ilmennä tuomitsemisen tulkintaa. Helsingin Sanomien uutisessa Kohti- 

vapautta liikkeen jäsenet kehystetään lainvastaisten toimijoiden roolissa, millä osoitetaan 

epäilyä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja laittomasta yhdistystoiminnasta. 

Visuaalisuudesta lainvastaisten toimijoiden rooli ei käy ilmi. Uusnatsit kantavat natsilippuja, 

mutta Suomessa natsilipun käyttöä julkisessa sfäärissä ei ole kriminalisoitu. Poliisi 

kehystetään sen sijaan järjestyksen ylläpitäjän positiossa, joka torjuu uusnatseihin liittyviä 

turvallisuusuhkia. Toimijoiden roolit käyvät ilmi seuraavista kohdista:148 

Kaikki Turun valtuustoryhmät allekirjoittivat kaupunginvaltuutettu Alvar Euron aloitteesta 

kannanoton Turun synagogaan tehdyn ilkivallanteon tuomitsemiseksi. (YLE 2.) 

Poliisi selvittää Tampereella sunnuntaina järjestetyn uusnatsien mielenilmauksen tapahtumia. (HS 3.) 

Sekä Ylen että Helsingin Sanomien uutisessa on valittu myös presidentti Sauli Niinistö 

yhdeksi toimijaksi, vaikka häntä ei kehystetäkään keskeisessä roolissa vaan yhtenä 

 
145 YLE 2; HS 3. 
146 YLE 2; HS 3; Mikä on toimivaltainen viranomainen? (s.a.). 
147 YLE 2; HS 3; Kohti Vapautta! (s.a.). 
148 HS 3; K1HS3; YLE 2; STT 2021. Monissa maissa natsiliput julkisessa tilassa on kriminalisoitu, kuten 

Saksassa, Ranskassa ja Itävallassa. Natsilippujen näyttäminen esimerkiksi opetuksellisessa tarkoituksessa tai 

elokuvissa on sallittu. Ks. esim. Bierbach & De Oliveira 2018; Hyttinen 2018. 
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tietolähteenä. Presidentti Niinistö kehystetään antisemitismin torjujana: hän toimii liberaalin 

demokratian ja vähemmistöjen oikeuksien puolustajana. Torjunta ei kuitenkaan välity 

pelkkien toimijuutta korostavien ilmausten kautta, vaan vaatii myös kontekstin 

ymmärtämisen. Presidentin koulutustausta oikeustieteen kandidaattina ja juristina tuo 

kehykseen myös juridisen ja henkilökohtaisen merkityksen. Tämä näkyy leipätekstissä, jossa 

hän käyttää virkkeen lopussa ilmaisua ”minullakin”:149 

-- Meillähän on oikeuslaitoksessakin asiaa [antisemitismiä] käsitelty, se on hyvä. Minullakin on tarkoitus 

asiasta vielä puhua, presidentti Niinistö sanoi. (YLE 2.) 

Ylen uutisessa antisemitismi määritellään antisemitistisiksi teoiksi. Helsingin Sanomissa 

antisemitismin määritelmä laajenee puolestaan rasismin viitekehykseksi antisemitismin 

lisäksi. Määritelmät käyvät ilmi uutisten leipätekstistä:150 

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Turussa ja Tampereella tapahtuneita 

antisemitistisiä tekoja Auschwitzin vapautuksen muistojuhlassa Puolassa. (YLE 2.) 

Presidentti Sauli Niinistö kommentoi tapauksia [Turun synagogan ilkivaltaa ja uusnatsien mielenosoitusta 

Auschwitzin muistojuhlan päivänä] ja sanoi, että kyse on laajemmasta rasismista. (HS 3.) 

 

 

 

 

 

Uusnatsien toteuttama Israelin lipun polttaminen on uuden antisemitismin määritelmän 

mukaisesti antisemitistinen teko, kun se asetetaan Kohti vapautta -liikkeen ideologiseen 

taustaan, jossa vaalitaan ’puhdasverisyyttä’. Uuden antisemitismin ideologia sisältää 

vihamielisiä asenteita, joissa oikeutetaan esimerkiksi tukahduttamisen muodot, minkä 

 
149 YLE 2. 
150 YLE 2; HS 3. 

K1HS3. Helsingin Sanomat. Lassi Rinne. Poliisi valvoo Kohti vapautta -

uusnatsiliikkeen marssia Helsingissä 06.12.2018. Kuvan tapahtuma ei 

liity uutiseen. 
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tarkoitus on ratkaista ’Israel-ongelma’. Voidaan ajatella, että Israelin lipun polttaminen on 

symbolinen teko tukahduttaa Israelin olemassaolo tai osoittaa vihamielisyyttä kollektiivista 

juutalaista eli Israelia kohtaan. Silti Helsingin Sanomat ei kehystä Israelin lipun polttamista 

ongelmana tai antisemitisminä. Tämä johtuu siitä, että haastateltava poliisi ei sano Israelin 

lipun polttamisen rikkovan Suomen lakia. Kyse on haastateltavien valinnasta. Jos 

haastateltavana olisi juutalainen henkilö, hän todennäköisesti näkisi Israelin lipun polttamisen 

uusnatsien keskuudessa juutalaisvastaisuutena. Poliisin siteeraaminen näkyy kohdassa:151 

”Suomessa vain Suomen lipun häpäisy on rangaistavaa”, viestissä kirjoitettiin. (HS 3.) 

Helsingin sanomien uutisessa ongelmana esitetään uusnatsien mielenilmaus. Ylen uutisessa 

ongelmana esitetään puolestaan synagogaan kohdistunut ilkivalta. Molemmat ongelmat 

viittaavat lainvastaiseen toimintaan, vaikkakin Yle kehystää ongelman enemmän 

antisemitismin viitekehyksessä. Ongelmat käyvät ilmi seuraavista kohdista:152 

Vetoomuksen allekirjoittaneet ryhmät pitävät synagogan kohtaamaa ilkivallantekoa käsittämättömänä ja 

ihmisyyden vastaisena. (YLE 2.) 

Uusnatsien Kohti vapautta -liike kertoo nettisivuillaan järjestäneensä Tampereella sunnuntaina 

mielenilmauksen. Liikkeen mukaan tapahtuma liittyi maanantaina vietettyyn Auschwitzin vapauttamisen 

muistojuhlaan. (HS 3.) 

Torjuntakehyksen ongelman ratkaisu muodostuu poliisin aloittamasta esitutkinnasta Kohti 

vapautta -liikkeen mielenilmauksen suhteen. Ylen uutisessa ratkaisuna ongelmaan eli Turun 

synagogaan kohdistuneeseen ilkivaltaan esitetään kannanoton allekirjoittaminen 

ilkivallanteon tuomitsemiseksi. Torjuntakehyksen molempia ongelman ratkaisuja korreloi 

julkisen vallan puuttuminen antisemitismiin tai sen epäilyyn. Poliisia ja valtuustoryhmiä 

voidaan molempia pitää julkisen vallan käyttäjinä:153 

Tutkittavia rikosnimikkeitä ovat tällä hetkellä kiihottaminen kansanryhmää vastaan sekä laiton 

yhdistystoiminta. (HS 3.) 
Vetoomuksen allekirjoittivat kokoomuksen, vihreiden, SDP:n, vasemmistoliiton, perussuomalaisten, 

RKP:n, keskustan, kristillisdemokraattien, sinisten ja järjen ääni -valtuustoryhmät. (YLE 2.) 
Kerronnan jännite vaihtelee Ylen torjuntakehyksessä paikallisen ja kansallisen välillä. Sekä 

paikallisessa että kansallisessa ulottuvuudessa viitataan antisemitismin torjunnan tekoihin tai 

kannanottoihin. Narratiivi alkaa siitä, että Turun valtuustoryhmien kerrotaan kirjoittaneen 

kannanoton Turun synagogaan kohdistuneen ilkivallanteon tuomitsemiseksi. Tämä kohta 

viittaa paikallisiin tapahtumiin Turussa. Narratiivi jatkuu kuvailulla, joka laajentaa kerronnan 

paikallistasolta kansalliselle tasolle, koko Suomeen:154 

Ryhmien vetoomuksen mukaan ”teon symboliikan kertomaa kieltä ei tarvita niin tässä kaupungissa kuin 

muuallakaan maassa”. (YLE 2.) 

 
151 Rosenfeld 2015, 23; HS 3. 
152 HS 3; YLE 2. 
153 HS 3; YLE 2. 
154 YLE 2. 
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Helsingin Sanomien torjuntakehyksessä kerronnan jännite tasapainoilee historian ja 

nykyhetken välillä. Menneisyys viittaa holokaustiin ja nykyhetki puolestaan 

kansallissosialistisen Kohti-vapautta liikkeen toimintaan. Kyse on antisemitismin 

eurooppalaisen historian ja 2020-luvun uuden antisemitismin välisestä jännitteestä. Historian 

ja nykyhetken jännite näkyy esimerkiksi leipätekstin alussa.155 

Uusnatsien Kohti vapautta -liike kertoo nettisivuillaan järjestäneensä Tampereella sunnuntaina 

mielenilmauksen. Liikkeen mukaan tapahtuma liittyi maanantaina vietettyyn Auschwitzin vapauttamisen 

muistojuhlaan. (HS 3.) 

Metaforia torjuntakehyksessä on vähäisesti, mikä johtuu todennäköisesti uutisen lajityypistä, 

kuten tasapuolisuuteen ja objektiivisuuteen pyrkimisestä. Ylen uutisessa metaforia ei käytetä 

ollenkaan. Helsingin Sanomien uutisessa on yksi vertauskuva ”mennä ihon alle”, joka luo 

merkityksen juutalaisvastaisuudesta hyytävänä sensorisena kokemuksena. Toisaalta kielikuva 

kuvastaa tunkeutumista ihmisyyden, juutalaisen kulttuurin ja tradition symboliseen sekä 

kollektiiviseen ytimeen:156 

”Jonkinlainen ilkivalta- tai terrori-isku voi tapahtua joka päivä. Tänään se menee kuitenkin ihon alle vielä 

vähän enemmän, kun on juuri 27. tammikuuta, juhlapäivä”, sanoi Turun synagogan esimies Aharon 

Tähtinen HS:lle maanantaina. (HS 3.) 

Historialliset assosiaatiot ovat Helsingin Sanomien torjuntakehyksessä toinen maailmansota, 

Auschwitz ja Israelin lippu, jotka ilmenevät tekstistä ja otsikosta. Israelin lippu konstruoi 

merkityksen juutalaisvaltiosta, sillä lippu toimii valtion symbolina. Käsitys Israelista 

juutalaisvaltiona on aina ollut merkittävä osa Israelin juutalaisten identiteettiä. Vuoden 1948 

itsenäisyysjulistuksessa Israel julisti olevansa juutalaisvaltio Israelin maassa. Helsingin 

Sanomien uutisessa toisen maailmansodan viitteet näkyvät myös visuaalisessa kehystämisessä 

natsilipuissa, jotka kantavat kansallissosialismin ideologiaa. Israelin lipun ja swastika-

symbolien yhdistäminen – vaikka toinen niistä onkin kuvan ja toinen tekstin muodossa – 

voidaan tulkita konstruoivan antisionistisen antisemitismin ideologiaa. Kehystämiskeinona 

swastika toimii tehokkaana symbolina kansallissosialismille ja Israelin lippu juutalaisvaltiolle. 

Natsilippujen ideologista merkitystä tehostaa kuvan editointi, johon on todennäköisesti lisätty 

kontrastia ja värikylläisyyttä. Tämä saa punaiset liput erottumaan selkeästi kuvasta. Koska 

natsiliput eivät kuulu nykyajan julkiseen tilaan monissakaan maissa, ne kiinnittävät huomion 

kuvassa. Ylen uutiskuvan käsittely on neutraalia, eikä editoinnista välity erityisiä 

merkityksiä.157 

Ylen torjuntakehyksessä visuaalinen historiallinen assosiaatio viittaa kulttuuriperintöön 

eli synagogaan. Ensimmäinen kuva on rajattu kauempaa, mikä mahdollistaa synagogan 

 
155 HS 3. 
156 HS 3; YLE 2. 
157 Juusola 2005, 65, 93; HS 3; STT 2021. 
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näkymisen kokonaisuudessaan. Toinen kuva on puolestaan rajattu puolilähietäisyydelle, 

jolloin kuvasta erottuvat väriroiskeet synagogan seinässä. Erityisesti ensimmäisen kuvan 

ottaminen kauempaa ilmentää pyhää rakennusta kaupunkiympäristössä. Tämä luo 

merkityksen pyhän ja maallisen assimilioitumisesta: juutalaisille pyhä synagoga seisoo 

maallisessa ja modernissa kaupunkimiljöössä.158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
158 HS 3; YLE 2. 

K2YLE2. Yle. Andy Ödman. Punaiset maaliroiskeet Turun synagogan 

ulko-ovessa, seinässä ja portailla. 

 

K1YLE2. Yle. Andy Ödman. Turun synagoga. 
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Emotionaaliset vetoomukset näkyvät siinä, miten antisemitismin torjuntaa kehystetään 

kielellisesti. Emotionaaliset vetoomukset ilmenevät haastateltavien, Turun synagogan 

esimiehen ja presidentti Niinistön sitaateissa. Emotionaalinen sävy käy ilmi myös 

tietolähteisiin eli valtuustoryhmiin viittaamisena. Helsingin Sanomien uutisissa on lainattu 

Niinistön kommenttia Ylen uutisista ja otettu sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) Twitterissä 

julkaistu kommentti. Ylen ja Helsingin Sanomien affektiiviset ilmaukset ovat ”törkeää ja 

tuomittavaa”, ”hyvin huolestuttavaa”, ”käsittämättömänä” ja ”ihmisyyden vastaisena”. 

Emotionaaliset vetoomukset ilmentävät antisemitismin vakavuutta, sen aiheuttamaa huolta ja 

ihmisarvon rikkomista:159 

”Törkeää ja tuomittavaa. Antisemitismille ei ole Suomessa sijaa.” (HS 3.) 

Vetoomuksen allekirjoittaneet ryhmät pitävät synagogan kohtaamaa ilkivallantekoa käsittämättömänä ja 

ihmisyyden vastaisena. (YLE 2.) 

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Turussa ja Tampereella tapahtuneita 

antisemitistisiä tekoja Auschwitzin vapautuksen muistojuhlassa Puolassa. 

– Se on hyvin huolestuttavaa --. (YLE 2.) 

Kuvien rajaamisella Helsingin Sanomien torjuntakehys rakentaa tilaa, joka asettaa päätoimijat 

erilaisiin valtapositioihin. Uutiskuva on rajattu niin, että kuvan oikeassa alakulmassa oleva 

poliisi katsoo uusnatseja. Keskellä kuvaa on natsilippuja piteleviä uusnatseja, joita 

kypäräpäinen poliisi katsoo ja valvoo. Kamera on tuotu lähelle poliisin ylävartaloa, mikä luo 

vaikutelman siitä, kuin lukija katsoisi uusnatseja poliisin eli oikeusvaltion edustajan silmillä. 

Tällainen rajauskeino luo tulkinnan uusnatseihin liittyvien turvallisuusuhkien ehkäisemisestä 

ja torjumisesta. Kohti vapautta -liikkeen jäsenet on rajattu kuvassa melkein 

kokovartalokuvaan, mikä muodostaa negatiivisen tulkinnan heistä ja edesauttaa lainvastaisten 

toimijoiden roolikäsitystä. Jos kuva olisi rajattu siten, että uusnatsit katsoisivat suoraan 

kameraan, kehystulkinta voisi olla uhka. Kuvan rajaamisella Helsingin Sanomat välttää 

henkilöimästä juttua ja näyttämästä rasististen toimijoiden kasvoja julkisuudessa suoraan. 

Tällainen kuvan rajaamiskeino luo merkityksen etäisistä uusnatseista ja välttää 

samaistumispintojen luomisen heihin. Uutiskuva on myöskin valittu niin, että poliisien 

kasvoja ei näy. Sillä sekä suojellaan toimijoiden yksityisyyttä että vältetään liiallista 

emotionaalista latautuneisuutta ja konfliktin merkityksiä poliisin ja uusnatsien välille. 

Visuaalinen kehystäminen ja kielellinen kehystäminen ovat tasapainossa kehyksessä, koska 

kuva ja kielellisen kehystämisen konstruoimat representaatiot torjunnasta kertovat samaa 

viestiä antisemitismin sopimattomuudesta liberaalidemokraattiseen yhteiskuntaan, johon 

myös journalistinen media kuuluu.160 

 
159 HS 3; YLE 2. 
160 Coleman 2010, 248; K1YLE2; K1HS3. 
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5.6 Konflikti 

Turun Sanomien uutinen kehystetään vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontulan ja 

juutalaisjärjestöjen välisenä verbaalisena ja ideologisena konfliktina. Konfliktin päätoimijat 

ovat Anna Kontula ja juutalaisten maailmankongressi (World Jewish Congress WJC), joka 

edustaa juutalaisjärjestöjä ympäri maailman. WJC:stä käytetään uutisessa termiä 

juutalaisjärjestöt. Juutalaisina toimijoina viitataan kerran myös Helsingin juutalaiseen 

seurakuntaan. Seurakuntaa ei voida silti määritellä päätoimijaksi, koska sen toistuvuus 

uutisessa on vähäisempi kuin WJC-organisaation. Juutalaisten maailmankongressi 

kehystetään toimijana tekstuaalisesti. Anna Kontulan kehystämiseksi on valittu kielellisten 

keinojen lisäksi myös visuaaliset keinot, koska uutinen henkilöityy häneen.161 

Uutisen näkökulma perustuu kahteen todellisuuden tulkintaan Israelin kritisoimisesta 

poliitikon ja uskonnollisen organisaation välillä. Näkemykset Israel-kritiikistä asetellaan 

kehyksessä voimakkaasti vastakkain ja rakentavat konfliktin käsitystä. Tällainen mielipiteiden 

vastakkainasettelu luo lisäksi objektiivisuuden näennäisen vaikutelman, jossa sekä 

kansanedustajalle että juutalaisjärjestöille on annettu uutisessa ääni. Kansanedustajalle ääni 

tosin on annettu videon välityksellä, jota ei tässä tutkimuksessa analysoida. Tällaista 

vastakkainasettelua journalismissa voidaan kutsua objektiivisuuden strategiseksi rituaaliksi 

amerikkalaisen tiedotustutkija Gaye Tuchmanin määritelmän mukaisesti. Strategisella 

rituaalilla tarkoitetaan keskenään ristiriitaisten ja toisistaan eroavien näkemysten esittämistä 

tasapuolisesti ilman, että niihin otetaan kantaa. Strategisessa rituaalissa muun muassa 

käytetään monipuolisesti lähteitä ja sitaatteja, jolloin vastuu sanotusta pysyy lähteellä 

itsellään. Turun Sanomien uutisessa vastakkainasettelu rakentaa representaation Palestiina-

mielisyyden ja sionismin ideologisesta konfliktista. Huomionarvoista on, että kaikki 

antisionismin ideologiaa kannattavat eivät pohjaa käsityksiään antisemitistisiin 

ennakkoluuloihin vaan poliittiseen ajatteluun. Myös juutalaisten keskuudessa esiintyy 

antisionismia eli sionismin ei voida sanoa leimaavan koko juutalaisuutta.162 Uutisen 

näkökulma vastaa Hallin (1982) ajatuksia ideologiasta, sillä ideologia näyttää usein 

luonnolliselta näkemysten vastakkain asettelulta.163 Kontulan edustaman näkemyksen 

ideologinen perusta on Palestiina-mielisyydessä ja Juutalaisten maailmankongressin perusta 

puolestaan sionismissa. Ideologiat eivät näy välity uutisesta, mutta ovat tulkittavissa 

esimerkiksi narratiivisesta jännitteestä ja Turun Sanomien käyttämistä historiallisista 

 
161 TS 2; K1TS2. 
162 TS 2; Kuutti 2012, 70; Myllykoski & Lundgren 2006, 19.  
163 Messaris & Abraham 2001, 220. 
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assosiaatioista ja tietolähteistä. Sionismin viite käy ilmi siitä, että Juutalaisten 

maailmankongressin kerrotaan olevan Israelin vahva poliittinen tukija. Leipätekstissä 

kerrotaan kongressin päämajan sijaitsevan New Yorkissa Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen 

juutalaisuudessa Israelin poliittisesta ja taloudellisesta tukemisesta sekä sionismista on tullut 

hyvin keskeinen osa juutalaista identiteettiä esimerkiksi konservatiivijuutalaisten 

keskuudessa. Palestiina-mielisyys näkyy puolestaan muun muassa CIR Palestine 

toimijuudessa ja Kontulan Palestiina-mielisessä retoriikassa. Sionismin ideologia ilmenee 

ensimmäisessä katkelmassa ja Palestiina-mielisyys toisessa katkelmassa:164 

Kongressi kertoo olevansa poliittisesti puolueeton, mutta esimerkiksi tietosanakirja Encyclopaedia 

Britannican mukaan järjestö on Israelin valtion vahva poliittinen tukija. (TS 2.) 

Kontula on vastannut kritiikkiin tänään Youtubessa julkaistulla videolla. Video on tekstitetty arabiaksi ja 

sen on julkaissut Palestiinan kansainvälisten suhteiden neuvosto. (CIR Palestine) (TS 2.) 

Juutalaisen maailmankongressin näkökulma perustuu siihen, että Anna Kontula syyttää 

ainoastaan Israelia Gazan heikosta taloustilanteesta eikä kritisoinut ollenkaan Gazaa 

piirittävän Egyptin roolia. Kansanedustaja ei ota kantaa syytöksiin antisemitistisestä 

ideologiasta. Kontulan tulkinta häneen kohdistuneesta kritiikistä nojautuu puolestaan 

ihmisoikeuksiin ja turvallisuuspolitiikkaan eli poliittiseen retoriikkaan. Juutalaisten 

maailmankongressin tulkinta Israel-kritiikistä näkyy ensimmäisessä lainauksessa ja Anna 

Kontulan näkökulma kahdessa viimeisessä lainauksessa:165 

Sama kritiikki tulisi järjestön mukaan kohdistaa myös muihin valtioihin. Pelkän Israelin syyttäminen on 

järjestön mukaan antisemitististä. (TS 2.) 

Kontula kertoi tiedotteessa, että hänen ja muun aktivistiryhmän tarkoituksena oli protestoida Gazan 

saartoa ja sen aiheuttamaa humanitaarista kriisiä. (TS 2.) 

Palestiinalaisalueille tekemällään matkalla ja Israelin viranomaisten estämällä mielenilmauksella hän 

[Anna Kontula] sanoo halunneensa kiinnittää huomion myös siihen, miten Suomi tukee aseostoillaan 

Gazaa ympäröivää muuria Länsirannalla ja ihmisoikeusloukkauksia Gazassa. (TS 2.) 

Konfliktikehyksessä Juutalaisten maailmankongressin rooli rakentuu syyttäjiin ja Anna 

Kontulan positio syytettyyn. WJC syyttää kansanedustajaa antisemitismistä, mikä käy ilmi 

juridisen retoriikan keinoista. Verbit ”syyttää”, ”syyllistyä” ja ”vaatia” rakentavat käsitystä 

Kontulasta antisemitismiin syytettynä. Syytetyn roolin kehystulkinta syntyy myös kuvan 

rajauksesta. Suora lähikuva mahdollistaa kansanedustajan läsnäolon kuvassa ja tuo hänen 

katseensa lähelle katsojaa. Kontulan vakava katse kantaa merkityksiä tulkitsijasta riippuen 

joko uhrin tai syytetyn roolista. Kuvauspaikan valinta konstruoi kuitenkin syytetyn positiota. 

Kuvan taustalla näkyvät pystysuorat ja harmaat muodot muodostavat käsityksen oikeustalon 

aulasta tai vankilasta. On silti mahdotonta arvioida todellista kuvauspaikkaa, koska teknisesti 

 
164 TS 2; Juusola 2002, 33. Pyhät kirjat ja juutalainen uskonto linkittyy politiikkaan ja kansallisiin kysymyksiin 

jo juutalaisuuden varhaisimmassa traditiossa. Heprealaisen Raamatun mukaan esimerkiksi Jumala kutsuu 

Abrahamin ja käskee häntä siirtymään kotiseudultaan Kanaaninmaahan, jonka Jumala lupaa hänelle ja hänen 

jälkipolvelleen ikuisesti. Juusola 2002, 24. 
165 TS 2. 
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kuva on otettu mahdollisesti suurella aukolla. Syytetyn positiota rakentaa myös kuvan 

käsittely. Valoisuuden lisääminen kuvaan saa kansanedustajan kasvot korostumaan kuvassa, 

ja tekee hänet hyvin ”paljaaksi” kuvaan. Kuvan ja otsikon multimodaalinen kokonaisuus 

kehystää kuvan tulkintaa kuitenkin syytetyn rooliin, koska otsikossa on käytetty juridista 

retoriikkaa. Syytetyn tulkintaa ilmentää myös kuvan värimaailma, jossa korostuvat erityisesti 

harmaan monet sävyt, jotka herättävät negatiivisen tulkinnan kuvasta. Harmaa värimaailma 

konstruoi myös oikeustalon tai vankilan representaatiota.166 

 

 

 

 

 

Ongelmaksi kehystetään otsikossa antisemitismi. Seurakunnan mukaan kansanedustaja on 

melko todennäköisesti syyllistynyt antisemitismiin, mikä näkyy leipätekstissä. Antisemitismi 

myös määritellään antisemitismiksi. Määritelmä nousee Juutalaisten maailmankongressin ja 

Helsingin juutalaisen seurakunnan käyttämisestä tietolähteenä. Seurakunta käyttää puolestaan 

International Holocaust Remembrance Associationin (IHRA) määritelmää. Molemmissa 

tietolähteissä antisemitismin määritelmä perustuu pelkästään Israelin kritiikkiin kohdistamatta 

kritiikkiä Egyptin toimiin Gazan rajalla. Juutalaisen maailmankongressin tulkinta Anna 

Kontulan Israelin kritiikistä pohjautuu uuden antisemitismin määritelmään, vaikka uuden 

antisemitismin termiä ei käytetäkään uutisessa. Juutalaisen maailmankongressin 

antisemitismitulkinnan taustalla vaikuttavat uusien toimijoiden eli tässä kontekstissa 

 
166 TS 2; K1TS2; Hietaharju 2006, 162. 

K1TS2. Turun Sanomat. Arkistokuva. Vasemmistoliiton kansanedustaja 

Anna Kontula. 
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äärivasemmiston toimijuus sekä Israel-vastaisuus, vaikka kovakaan Israelin politiikan 

arvostelu ei ole antisemitismiä. Olennaista on kuitenkin se, miten Turun Sanomat itse 

määrittelee ongelman. Ongelman kehystäminen ja antisemitismin määritelmä näkyvät 

otsikossa, ingressissä ja leipätekstissä:167 

Juutalaiset syyttävät Kontulaa antisemitismistä ja vaativat anteeksipyyntöä – vastaa kritiikkiin arabiaksi 

tekstitetyllä videolla (TS 2.) 

Juutalaisjärjestöt ovat tuominneet Kontulan teot antisemitistisinä. (TS 2.) 

Järjestö kritisoi verkkosivuillaan Kontulaa siitä, että hän syyttää lausunnoissaan yksin Israelia Gazan 

heikosta taloustilanteesta, eikä kommentoi myös Gazaa piirittävän Egyptin roolia. (TS 2.) 

Sama kritiikki tulisi järjestön mukaan kohdistaa myös muihin valtioihin. Pelkän Israelin syyttäminen on 

järjestön mukaan antisemitististä. (TS 2.) 

Otsikon ilmaus ”vaativat anteeksipyyntöä” toimii konfliktikehyksessä sekä ongelman 

ratkaisuna että emotionaalisena vetoomuksena. Antisemitistisen teon ratkaisuksi eli pelkän 

Israelin syyttämiseksi Juutalaisten maailmankongressi vaatii anteeksipyyntöä Anna 

Kontulalta. Emotionaaliseksi vaatimukseksi anteeksipyynnön tekee se, että anteeksipyyntöön 

sisältyy olettamus katumuksesta ja mahdollisen sovinnon tekemisestä:168 

Juutalaisten maailmankongressi vaatii Kontulalta välitöntä anteeksipyyntöä tämän lausunnoista sekä 

Israelia että Helsingin juutalaista yhteisöä vastaan. (TS 2.) 

Kerronnan jännitteessä on kansallinen ja kansainvälinen ulottuvuus. Kansallisella kontekstilla 

tarkoitetaan kehyksen suomalaista päätoimijaa eli kansanedustajaa sekä Helsingin juutalaisen 

seurakunnan käyttämistä tietolähteenä. Kansainvälinen konteksti liittyy Gazan kaistaan, jonne 

kansanedustaja oli pyrkinyt osoittamaan mieltään. Kansainvälisyys viittaa myös kehyksen 

toimijoihin: Palestiinan kansainvälisten suhteiden neuvostoon (Counsil on International 

Relations (Palestine)) ja Juutalaisten maailmankongressiin. Molemmat ovat kansainvälisiä 

järjestöjä. Merkittävää on, että konfliktin narratiivi alkaa juutalaisjärjestöjen syytöksestä eikä 

Kontulan argumentista. Tällä tavoin ohjataan lukijan käsitystä siitä, että kansanedustaja on 

syyllistynyt antisemitismiin. Toisaalta poliitikkoon kohdistuva syytös antisemitismistä 

Suomessa on uutisarvoinen asia, ja siksi se on todennäköisesti kehystetty ensimmäisenä. 

Lisäksi kerronnallinen jännite rakentuu ideologisesti sionismin ja Palestiina-mielisyyden 

välille. Nämä ideologiat määrittelevät antisemitismin eri tavoin. Juutalaisten 

maailmankongressi syyttää kansanedustajaa antisemitismistä ja Kontula puolestaan kritisoi 

Israelin politiikkaa. Tasapainoilu kansallisen ja kansainvälisen tason välillä osoittaa sen, että 

suomalaisen poliitikon syyttäminen antisemitismistä ei ole vain kansallinen asia, vaan leviää 

myös globaalille tasolle viestintäkanavien välityksellä. Paikallisen ja kansallisen jännite käy 

ilmi muun muassa ingressistä ja leipätekstistä:169 

 
167 Kuparinen 2008; 13; TS 2. 
168 TS 2. 
169 TS 2. 
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Juutalaisten maailmankongressi vaatii Kontulalta välitöntä anteeksipyyntöä tämän lausunnoista sekä 

Israelia että Helsingin juutalaista yhteisöä vastaan. Järjestö toivoo myös, että Suomen hallitus ryhtyy 

suoriin toimiin, jotta Kontulaa arvioidaan ja nuhdellaan asianmukaisesti. (TS 2.) 

Palestiinalainen Youtube-tili on julkaissut videon, jossa Anna Kontula perustelee maanantaista yritystään 

tunkeutua Gazaan aktivistien mukana. (TS 2.) 

Muun muassa useat ihmisoikeusjärjestöt pitävät Gazan saartoa kansainvälisen oikeuden vastaisena. (TS 

2.) 
Metaforia konfliktikehyksessä ei ole. Historiallisia assosiaatioita uutisessa ovat ”natsismin 

nousu”, ”Juutalaisten maailmankongressi”, ”International Holocaust Remembrance 

Association-järjestö” ja ”hepreankielinen”. Nämä sanat liittyvät antisemitismin ja 

juutalaisuuden historiaan. Muita historiallisia assosiaatioita ovat ”Gaza” ja ”arabiankielinen”, 

jotka viittaavat enemmän palestiinalaisten kuin juutalaisten historiaan. Sanat arabiankielinen 

ja hepreankielinen ovat myös uskonto- ja kulttuurisidonnaisia: arabian kieli viittaa pääasiassa 

muslimeihin ja heprean kieli juutalaisiin. Palestiinalaisten ja juutalaisten historialliset 

assosiaatiot ovat uutisessa jännitteisiä, sillä arabian kieli viittaa usein Palestiina-mielisyyteen 

ja heprean kieli juutalaisiin. Toisaalta osa historiallisista assosiaatioista, erityisesti Gaza 

konstruoi Israel-Palestiinan eli Lähi-idän konfliktia. Historialliset assosiaatiot esiintyvät 

leipätekstissä:170 

Juutalaisten maailmankongressi perustettiin Genevessä 1930-luvulla natsismin nousun takia, ja se varoitti 

ensimmäisenä järjestönä liittoutuneita natsien ”lopullisesta ratkaisusta” vuonna 1942. (TS 2.) 

- Kritisoimalla ainoastaan Israelin saartoa Gazasta, ja olemalla kohdistamatta mitään kritiikkiä tai 

toimenpiteitä Egyptin vastaavaan saartoon, on kyseinen kansanedustaja International Holocaust 

Remembrance Associationin (IHRA) määritelmän mukaan melko todennäköisesti syyllistynyt 

antisemitismiin”, seurakunta kirjoitti Facebookissa. (TS 2.) 

Hän ei suostunut kirjoittamaan lausuntoa, jota ei pitänyt todenmukaisena. Lausunto oli hepreankielinen. 

(TS 2.) 

Kielellinen ja kuvallinen kehystäminen rakentaa eheän kokonaisuuden konfliktikehyksessä. 

Pelkästään otsikon, kuvan ja kuvatekstin multimodaalinen rakennelma tuottaa merkityksen 

konfliktista. Tämä näkyy muun muassa otsikon juridisessa sanastossa, jossa verbit ”syyttää” 

ja ”vaatia” konstruoivat konfliktia, kun niitä katsotaan yhdessä affektiivisia merkityksiä 

sisältävän lähikuvan kanssa. Konfliktikehys ei välttämättä muodostuisi, mikäli 

kansanedustajasta olisi valittu tai rajattu kokovartalokuva. Silloin ei syntyisi yhtä läheistä 

kontaktia kahden eri katseen, katsojan ja kuvatun, välillä. Kokovartalokuva antaisi 

kansanedustajalle myös Palestiina-mielisyyden ideologista valtaa uutisessa.171 

 

  

 
170 TS 2. 
171 TS 2; K1TS2. 
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6. Johtopäätökset 

Maisterintutkielmassani analysoin antisemitismin kehystämistä Ylen, Helsingin Sanomien ja 

Turun Sanomien uutisissa ja feature-jutuissa verkkoympäristössä. Tutkimus osoitti, että 

tiedotusvälineet kehystivät juutalaisvastaisuutta erilaisissa ja monipuolisissa kehyksissä 

mediaesityksissä. Helsingin Sanomat, Yle ja Turun Sanomat kehystivät antisemitismiä 

solidaarisuuden, selviytymisen, torjunnan, uhan ja konfliktin kehyksissä. Tuloksia ei voi 

yleistää koskemaan kaikkia juutalaisvastaisuutta tai juutalaisia käsitteleviä mediaesityksiä 

Ylellä, Helsingin Sanomissa ja Turun Sanomissa, koska aineisto käsitti vain pienen otannan 

antisemitismiä koskevia uutisia ja feature-juttuja. Tässä luvussa tarkastelen tulosteni pohjalta 

antisemitismin kehystämisen konstruoimia merkityksiä ja todellisuuden tulkintaa. Suhteutan 

kehykset aiempaan tutkimukseen sekä yhteiskunnalliseen kontekstiin ja arvoihin. Esittelen 

myös kielellisen ja visuaalisen kehystämisen suhdetta, kehysanalyysini löydöksiä sekä 

validiteettia analyysini pohjalta. 

Metodina käytin kehysanalyysia. Yhdistin Jenny Kitzingerin (2007), Esa Väliverrosen 

(2007) ja Renitan Colemanin (2010) tapoja soveltaa kehysanalyysia. Sovelsin Kitzingerin 

teoriaa tekstistä kuvaan. Loin kehysanalyysin, jolla on mahdollista tutkia laadullisella 

menetelmällä laajasti sekä kielellistä että visuaalista kehystämistä mediaesityksissä. Tällaista 

ei ole todennäköisesti tehty aikaisemmassa tutkimuksessa. Analyysini otti huomioon 

erityisesti digitaalisten lehtikuvien rakenteelliset ominaisuudet, jotka vaikuttivat yhdessä 

tekstin kanssa kehysten käsitteellistämiseen, määrittelyyn ja merkityksellistämiseen. 

Solidaarisuuskehys Turun Sanomissa rakensi todellisuuden tulkintaa liberaalista 

demokratiasta, jossa alleviivattiin perus- ja ihmisoikeuksia. Solidaarisuuskehys konstruoi 

ekumeenista toimintaa sekä juutalais-kristillistä arvomaailmaa lähimmäisenrakkaudesta ja 

myötätunnosta. Turun Sanomien uutinen ja erityisesti sen kuvat loivat kollektiivisen 

todellisuuden kristillisten toimijoiden piirissä, jossa symbolisesti irtisanouduttiin 

itsenäisyyden ajan ja toisen maailmansodan aikaisesta Suomen evankelisluterilaisen kirkon 

antisemitismistä. Selviytymiskehys Helsingin Sanomissa konstruoi holokaustin 

traumaattisuutta, kollektiivista surua ja länsimaista kulttuurista narratiivia siitä, että viha ei 

voita ihmisiä. Sekä solidaarisuus- että selviytymiskehys tukivat aiempia tutkimustuloksia, 

joissa juutalaiset representoitiin suomalaisessa ja kansainvälisessä mediassa suvaitsevaisuus- 

tai selviytymiskontekstissa tai korostettiin heidän hyviä suhteitaan muihin uskonnollisiin 

ryhmiin. Solidaarisuuskehyksessä tämä näkyi korostamalla erityisesti kristillisten 

kirkkokuntien edustajien sekä Turun juutalaisyhteisön välistä suhdetta. Aktiivista 

vuorovaikutusta ei kuitenkaan luotu juutalaisyhteisön ja turkulaisten sekä uskonnollisten 
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toimijoiden välille, mikä korreloituu aiempaan tutkimukseen etnisistä vähemmistöistä 

Suomen mediassa.172 Solidaarisuus- ja selviytymiskehys voidaan nähdä kuitenkin 

positiivisina kehyksinä, joissa juutalaisten ihmisarvoa korostettiin erityisen vahvasti. Tulos 

poikkeaa islamin ja etnisten vähemmistöjen mediatutkimuksesta, jossa muslimit tai etniset 

ryhmät kehystettiin harvoin positiivisissa rooleissa. Toisaalta suomalaistutkimus islamin 

mediakuvasta on osoittanut, että muslimit representoitiin myös positiivisessa valossa. 

Tutkimukseni osoitti myös, että juutalaiset esiintyvät mediassa poikkeuksellisten ja 

väkivaltaisten tapahtumien yhteydessä. Negatiivinen ja väkivaltainen konteksti on 

tavanomaista, koska antisemitismi itsessään on negatiivinen aihe. Poikkeuksellisuus ja 

negatiivisuus ovat myös keskeisiä uutiskriteereitä uskontoihin liittyvien aiheiden 

nousemisessa mediajulkisuuteen, vaikka toisaalta monet muutkin aiheet päätyvät näiden 

uutisarvojen kautta tiedotusvälineisiin.173 

Antisemitismin kehystäminen uhkana Ylellä ja Helsingin Sanomissa merkitsi 

demokraattisten toimijoiden näkyvyyttä sekä tekstissä että kuvissa. Liberaalin demokratian 

arvoja uhkaava antisemitismi vaati rinnalleen demokratian ja ihmisoikeuksien puolustajia. 

Samankaltainen tulos nousi esiin tutkimuksessani antisemitismin visuaalisesta kehystämisestä 

Time-lehden artikkelissa.174 Maisterintutkielmassani antisemitismin kehystäminen uhkana 

näkyi emotionaalisessa aistimellisuuden korostamisessa. Huomionarvoista on, että 

emotionaalinen tapaa kehystää antisemitismiä ei ole todettu saksalaistutkimuksessa 

hyödylliseksi kuin toimittajien kommenttipalstoilla ja esseissä.175 Todennäköisesti Helsingin 

Sanomien ja Ylen feature-jutuissa käytetty runsas emotionaalisuus antisemitismiä 

käsittelevissä mediaesityksissä on, paitsi featuren lajityypille ominaista, myös viesti siitä, että 

Suomen ja Saksan toisen maailmansodan aikainen historia poikkeaa toisistaan tuntuvasti. 

Suomen juutalaisyhteisö ei kokenut elämien menetyksiä samassa mittakaavassa kuin Saksan 

juutalaiset. Antisemitismiin Suomessa ei sisälly todennäköisesti samanlaista ylisukupolvista 

traumaa, mikä näkyisi myös toimittajien asenteissa noudattaa varovaisuutta liiallisen 

emotionaalisen tunnelman luomisen suhteen. Liiallinen emotionaalisuus antisemitismin 

kehystämisessä saattaakin rakentaa antisemitismin uhkaa konkreettisemmaksi, kuin se 

mahdollisesti on sekä antaa malleja antisemitistisille toimijoille. Emotionaalinen 

 
172 Raittila 2002, 50. 
173 Ter Wal et. al 2005, 948; Creutz-Kämppi 2005, 245, 261; Montes 2011, 68. Ks. Galtung & Ruge 1965. 

Toisaalta uskonnot ovat esiintyneet mediassa myös myönteisessä valossa, vaikka jako myönteiseen ja 

negatiiviseen onkin tulkinnanvaraista. Ks. esim. Taira 2014, 12–13. 
174 Pörhönen 2020, 13. 
175 Baugut 2021, 544. 
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kehystäminen palvelee myös kaupallisen median intressejä herättää lukijoiden tunteita ja 

mielenkiintoa. 

Torjuntakehys Ylellä ja Helsingin Sanomissa konstruoi julkista tilaa ja yhteiskuntaa, 

jonne juutalaisvastaisuus ei kuulu. Vastaavasti konfliktikehys konstruoi käsityksiä Palestiina-

mielisyyden ja sionismin ideologioista, jotka käyvät ilmi erityisesti uutisen näkökulmasta ja 

runsaista historiallisista assosiaatioista. Uutinen rikkoi objektiivisuuden harhan, sillä 

sionistisille lähteille annettiin enemmän painoarvoa kuin Palestiina-mielisille lähteille. 

Voidaankin kysyä, oliko Turun Sanomien ideologinen asemoituminen sionismin puolelle 

tietoista vai tiedostamatonta? Kertoiko ideologinen näkökulma uutiseen kenties Turun 

Sanomien läheisistä suhteista juutalaisiin? Toisaalta on huomioitava, että kaikki 

juutalaisryhmät eivät kannata sionistista aatetta. 

Yhteistä antisemitismin kehystämiselle Ylen, Helsingin Sanomien ja Turun Sanomien 

mediaesityksissä oli se, että juutalaisvastaisuus nähtiin torjuttavana asiana, jolle ei ollut sijaa 

liberaaleissa demokratioissa Suomessa tai Euroopassa. Myös saksalaistoimittajat näkivät 

antisemitismin torjuttavana asiana aiemmassa tutkimuksessa.176 Omassa tutkimuksessani 

mikään tiedotusväline ei kehystänyt antisemitististä toimijaa keskeisenä toimijana 

mediaesityksissä lukuun ottamatta Helsingin Sanomien uusnatsien mielenilmauksesta 

kertovaa uutista. Uutisessa uusnatseja ei kuitenkaan käytetty haastateltavina eikä kuvattu 

läheltä, mikä olisi mahdollistanut samastumisen henkilöihin. Uusnatsien kuvan rajaamisessa 

ja valinnassa oli käytetty erityistä harkintaa. Kameralla luotiin vaikutelma, jossa katsoja 

katsoi uusnatseja ikään kuin poliisin silmillä asettamalla kamera poliisin lähelle. Kuva 

uusnatseista kandidaatintutkielmassani oli myös rajattu samankaltaisesti niin, että neofasistit 

eivät katsoneet kameraan.177 Antisemitististen toimijoiden poissaolo mediaesityksissä kertoo 

siitä, että journalistinen media ei halua antaa antisemitistille toimijoille kasvoja julkisuudessa. 

Rasistisille tai syrjiville äänille ei haluta antaa sijaa journalistisessa mediassa ja 

yhteiskunnassa, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. Toisaalta antisemitismin 

torjunta oli lievempää Helsingin Sanomien torjuntakehyksessä, jossa käsiteltiin poliittisiin 

ennakkoluuloihin pohjautuvaa antisemitismiä. Tämä näkyi siten, että uusnatsien Israel-lipun 

polttamisesta Auschwitzin vapauttamisen muistopäivänä ei kehystetty suoraan 

juutalaisvihana, mikä näkyi valitsemalla lähteeksi poliisi. Uusnatsien yhteys 

juutalaisvastaisuuteen osoitettiin vain lyhyessä taustoituksessa. Jos haastateltavana olisi ollut 

juutalainen, tulkinta Israelin lipun polttamisesta olisi ollut mahdollisesti toisenlainen: Israelin 

 
176 Baugut 2021, 51. 
177 Pörhönen 2020, 13. 
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lipun polttaminen olisi kehystetty juutalaisvastaisuutena. Asioiden poisjättämisellä on suurin 

valta mediajulkisuudessa. 

Antisemitismiä kehystettiin Ylen, Helsingin Sanomien ja Turun Sanomien uutisissa ja 

feature-jutuissa pääasiassa eurooppalaisena ilmiönä, joka pohjautui rodulliseen 

antisemitismiin. Länsimaiden ulkopuolinen antisemitismi esimerkiksi Lähi-idässä ei noussut 

mediaesityksissä esiin. Tämä on luonnollista suhteutettuna uutisarvoihin, joissa uutisiin 

päätyvät esimerkiksi kohdeyleisölle maantieteellisesti läheiset tapahtumat. Rodullisen 

antisemitismin käsitykset rakentuivat esimerkiksi historiallista viitteistä ja symboleista, jotka 

representoivat holokaustia, toista maailmansotaa ja swastika-lippuja. Aikaisemmassa 

juutalaisia käsittelevässä mediatutkimuksessa on havaittu, että historiallinen konteksti 

kietoutuu nykyhetkeen, vaikka uutistapahtuma käsittelisi ajankohtaista tilannetta. Tämä näkyi 

myös Helsingin Sanomien, Ylen ja Turun Sanomien mediaesityksissä antisemitismistä, joissa 

kansallissosialismi rakensi taustan nykyhetken tapahtumille. Antisemitismin historia kietoutui 

mediaesityksissä läpitunkevasti nykyhetkeen, mikä rakensi uudesta antisemitismistä jatkuvasti 

läsnäolevan ilmiön. Antisemitismin läsnäolon merkitystä konstruoi myös erilaiset ruumiilliset 

ja sensoriset metaforat, jotka loivat uhan todellisuutta. Sekä kansallisessa että kansainvälisissä 

tutkimuksissa juutalaisten ja uskontojen medianäkyvyydestä on ilmennyt holokaustin vahva 

temaattinen rooli.178 Antisemitismin kehystämisen taustoituksessa tulisi ottaa huomioon 

journalismissa myös kristinuskon juutalaisvastainen historia, mikä mahdollistettaisiin 

monipuolisemmalla lähdevalinnalla. Tämä tarjoaisi lukijalle laajemman kuvan antisemitismin 

moninaisesta historiasta. 

Yle, Helsingin Sanomat ja Turun Sanomat eivät kehystä Suomen juutalaisia 

päätoimijoina antisemitismiä käsittelevissä mediaesityksissä. Kuvissa heitä ei näy ollenkaan 

ja tekstissä heistä on vain lyhyitä haastattelusitaatteja. Tällä journalistisella valinnalla on kaksi 

puolta: toisaalta pientä vähemmistöryhmää Suomessa on suojeltava, mutta toisaalta 

antisemitismin kohteet saattavat jäädä joillekin mediankäyttäjille tuntemattomiksi, kun 

juutalaisia ei kehystetä kuvallisesti. Saksan juutalaiset olivat puolestaan keskeisinä toimijoina 

monissa kehyksissä. Heille annettiin aktiivisen toimijan ääni, mikä oli merkittävää 

yhteiskunnallista osallistamista. Saksassa juutalaisyhteisö on Euroopan suurimpia, jolloin 

myös haastateltavien löytäminen on todennäköisesti helpompaa kuin Suomessa.179 

Juutalaisvähemmistön aktiivinen osallistaminen poikkesi aiemmasta tutkimuksesta, jossa 

maahanmuuttajia ja vähemmistöryhmiä käsittelevissä mediaesityksissä haastateltavina 

 
178 Taira 2014, 9; Doving 2016, 12; Ks. Galtung & Ruge 1965. 
179 Lukkarinen 2021. 
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käytettiin eniten yhteiskunnan ylätason asiantuntijoita, kuten viranomaisia ja toimittajia.180 

Tutkimuksessani juutalaisten kehystäminen todistajien tai selviytyjien roolissa ja heidän lähi- 

tai puolilähikuvansa havainnollistivat sitä, että antisemitismin kohteena voisi olla kuka 

tahansa meistä. Näin antisemitismin kohteet eivät jääneet kasvottomiksi ja yleisölle vieraiksi. 

Ylen, Helsingin Sanomien ja Turun Sanomien heijastama ja rakentama kuva 

juutalaisista oli länsimaalainen ja sekulaarinen. Juutalaisten kuvien rajaaminen on suunnattu 

esimerkiksi siten, että taustalla on kaupunkimiljöötä. Sekulaarisuus näkyi siten, että 

juutalaisten pukeutumisessa ei ollut juutalaista symboliikkaa lukuun ottamatta rabbin kipa-

päähinettä. Tulos on päinvastainen verrattuna tutkimukseen Time-lehden artikkelista, jossa 

Ruotsin ja Ranskan juutalaiset kehystettiin uskonnollisessa viitekehyksessä, sillä heillä oli 

hasidijuutalaisten asusteita.181 Maallistuneiden juutalaisten valinta journalistisen median 

sisältöihin on mitä todennäköisimmin journalistien tietoinen päätös. Tutkimus nostaa 

kysymyksen siitä, mitkä juutalaisryhmät pääsevät mediajulkisuuteen todistamaan 

antisemitismistä. Miksi juuri nämä juutalaisryhmät on valittu haastateltaviksi ja kuvattaviksi? 

Tähän kysymykseen voitaisiin vastata journalistien haastattelututkimuksella, jossa 

tarkasteltaisiin antisemitismiä käsittelevien mediaesitysten haastateltava- ja lähdevalintoja 

juutalaisryhmien suhteen.  

Visuaalisessa kehystämisessä kuvat olivat mediumista riippumattomia. Kuviin saattoi 

sisältyä heijastuksia menneisyydestä, vaikka kuvat eivät olisi olleet historiallisia kuvia. 

Kuviin tiivistyi heijastuksia esimerkiksi holokaustista. Kielellinen ja visuaalinen 

kehystäminen olivat valtaosin linjassa keskenään. Kuvien ja tekstien muodostamat käsitykset 

tukivat toisiaan. Ylen uhkakehyksen sisään rakentui kuitenkin visuaalisten kuvien kautta 

todistuskehys: siinä ilmeni kuvien ylivoimaisuus- teoria. Uhka- ja todistuskehyksen välillä oli 

voimakas jännite, sillä ne lähestyivät antisemitismiä erilaisilla, jopa keskenään ristiriitaisilla 

tavoilla. Todistuskehys rakensi yleistä mielipidettä suuntaan, joka kehotti juutalaisia 

puhumaan kokemastaan antisemitismistä. Uhkakehykseen sen sijaan sisältyi käsitys 

juutalaisesta antisemitismin passiivisena uhrina. Kuvien rajaamiskeinot todistuskehyksessä 

voimistivat juutalaisen aktiivista roolia ja hajottivat käsitystä juutalaisesta uhrina. Etnisen 

vähemmistön jäsenen vahva kehystäminen vahvisti hypoteesin, että Yle tukee Yle-lakiin 

kirjattua tavoitetta tukea suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista pluraalisuutta. 

Juutalaisen kuvat toimivat ikään kuin vastakuvina uhkaa representoiville kuville, jotka 

 
180 Niemi & Perälä 2018, 161; Raittila 2002, 80, 84. 
181 Pörhönen 2020, 18. 
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konstruoivat ja heijastivat pelon todellisuutta ja uuden antisemitismin seurauksia, kuten 

hautajaisia, turvallisuusjärjestelyitä ja terrori-iskun muistopaikkoja.182 

Abduktiivisen tutkimusotteen avulla yhdistelin luovasti teoriaa ja aineistolähteisyyttä. 

Tämä näkyi siinä, että soveltaessani Kitzingerin päämerkkiteoriaa (2007) tekstistä kuviin, 

tarkastelin myös kuvien rajausta ja editointia. Kehysten päämerkkejä ei voinut analysoida 

tarkastelematta myös tarvittaessa kuvien rakenteellisia elementtejä. Tutkimus toi myös uutta 

tietoa visuaalisen kehystämisen määrittelyyn ja visuaaliseen kehysanalyysiin. Renita 

Colemanin (2010) mukaan visuaalinen kehystäminen tarkoittaa kuvan valikointia, rajaamista 

tai muokkaamista. Tutkimukseni osoitti, että kuvan rajaaminen, valinta ja muokkaaminen 

voivat myös yhdessä konstruoida visuaalisen kehyksen.183 Lisäksi tutkimukseni toi 

kehysanalyysiin tietoa siitä, miten kuvien editointi vaikuttaa kehysten määrittelyyn ja kuvista 

syntyviin merkityksiin. Voidaan sanoa, että kuvan käsittelyllä saattaa olla merkittävä vaikutus 

kuvista syntyviin merkityksiin ja siihen, millainen käsitys katsojalle antisemitismistä aukeaa 

antisemitismistä tai mistä tahansa mediaesityksen aiheesta. Tämä näkyi esimerkiksi 

solidaarisuuskehyksessä, jossa kuviin oli lisätty reilusti kontrastia ja värikylläisyyttä. 

Vähäisempi kontrastin ja värikylläisyyden määrä kuvassa ei olisi todennäköisesti herättänyt 

merkityksiä lähimmäisenrakkaudesta juutalaisia ja vähemmistöjä kohtaan. 

Kehysanalyysi mahdollisti antisemitismin kehystämisen tarkastelun laajassa 

kontekstissa, jossa limittyivät historialliset, kulttuuriset ja subjektiiviset ulottuvuudet. 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta huomio kiinnittyy kehystämiskeinojen 

samankaltaisuuteen ja niiden määrittelyyn käytännössä. Monet historialliset assosiaatiot, 

emotionaaliset vetoomukset sekä aihe ja näkökulma olivat toisinaan samankaltaisia. 

Esimerkiksi historiallisiin assosiaatioihin saattoi sisältyä emotionaalisia vetoomuksia. 

Käsitteiden ja määritelmien assimiloituminen saattoi tuottaa haasteen kehysanalyysin 

validiteetille.184 Toinen haaste oli kehysten limittäisyys. Tämä ilmeni uhkakehyksessä, jonka 

rinnalle rakentui myös todistuskehys. Kuten Ervin Goffman (1976) on todennut, ihmiset 

voivat tulkita samaa tilannetta eri tavalla.185 Oli tulkinnanvaraista, kumpi kehys hallitsi 

mediaesityksessä. Toisaalta tämän tutkimuksen luotettavuutta paransi se, että kehykset oli 

muodostettu monesta eri kehystämiskeinosta. Valtaosa kehystämiskeinoista rakensi 

kehystulkintaa hyvin yhtenäiseen suuntaan. Lisäksi kulttuurisesti valikoitunut näköaisti 

 
182 Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta 436/2017 § 7. 
183 Coleman 2010, 237. 
184 Lindström & Marais 2012, 27. 
185 Horsti 2005, 49. 
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vaikutti siihen, että tämän tutkimuksen tulokset olisivat mitä ilmeisemmin erilaiset, jos tutkija 

olisi esimerkiksi ei-länsimaalaisesta kulttuurista. 

Tutkimusaukoksi jää vertailla, miten eri tavoin journalistiset tiedotusvälineet Suomessa 

kehystävät antisemitismiä. Miten antisemitismin kehystäminen Helsingin Sanomissa poikkeaa 

Ylen tai Turun Sanomien kehystämisestä? Tällainen analyysi voitaisiin toteuttaa määrällisellä 

tutkimuksella ja suuremmalla aineistolla. Tutkimusaukkona on myös antisemitismin 

kehystäminen eri journalististen lajityyppien välillä. Tulevina tutkimustarpeina olisi myös 

tutkia sitä, miten antisemitismiä tai islamofobiaa kehystetään kansallisissa ja kansainvälisissä 

tiedotusvälineissä pitkällä aikavälillä. Merkittävä jatkotutkimusaihe olisi yhdistää visuaalisen 

kehystämisen, paraproksemiikan ja proksemiikan tutkimusta, joiden avulla voitaisiin tutkia, 

millaisia etäisyyksiä kuvajournalistit ottavat juutalaisiin kameran kanssa. Tutkimusaihe olisi 

tärkeä, koska se, miten läheltä haavoittuvassa asemassa olevaa vähemmistöryhmää on totuttu 

kuvaamaan, paljastaa kulttuurisia normeja siitä, millaisia sosiaalisia etäisyyksiä ihmiset 

ottavat juutalaisiin. Se kertoisi myös siitä, miten juutalaiset ja kuvajournalistit käyttävät tilaa 

vuorovaikutustilanteessa. Tutkimuksen kohteena voisivat olla myös eri etniset ja 

uskonnolliset vähemmistöt laajemmin. 

Tämän tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää niin tutkijat kuin yksittäiset media-alan 

ammattilaiset ja mediaorganisaatiot. Erityisesti toimittajat, uutispäälliköt, kuvajournalistit, 

kuvatoimittajat ja taittajat hyötyisivät tämän tutkimuksen tuloksista. Antisemitismin 

kehystäminen on journalistisesti herkkä aihe ja vaatii huolellista pohdintaa sen negatiivisen, 

arvolatautuneen ja ideologioiden kyllästämän luonteen vuoksi. 
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