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kasvomaskien ja niihin liittyvien politiikkatoimivaihtoehtojen puolesta ja niitä vastaan. Covid-19-pandemia 
on ajankohtainen ja tärkeä tutkimuskohde. Suun ja nenän alueen peittävät henkilökohtaiset suojaimet eli 
maskit ovat pandemian keskeisiä symboleja. 
 
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on Luc Boltanskin ja Laurent Thévenot’n kehittämä julkisen 
oikeuttamisen teoria ja siihen kuuluvat seitsemän oikeuttamisen maailmaa. Tutkimuksen aineisto koostuu 66 
mielipidekirjoituksesta, joita on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Analyysissa on selvitetty, 
mitä oikeuttamisen maailmoja ja argumentteja kansalaiset käyttävät esittäessään kannatusta ja kritiikkiä 
kasvomaskin käyttöä kohtaan sekä sitä, miten kirjoittajat tuovat esille Suomen maskisuosituksen ja 
mahdollisen maskipakon etuja ja haasteita oikeuttamisen maailmojen valossa.  
 
Helsingin Sanomien mielipidekirjoitukset ovat olleet pääosin maskien käytön kannalla jo ennen virallista 
maskisuositusta. Helsingin Sanomiin kirjoittaville mielipidekirjoitus on yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
kanava, jonka kautta kirjoittajat yrittävät vaikuttaa päättäjiin. Päättäjille viestivät lehdessä aktiivisesti niin 
asiantuntijat, edustajat kuin yksilötkin. Analyysin perusteella asiantuntijat kirjoittivat aktiivisemmin 
kasvomaskeista päättäjille kuin yksityishenkilöt. Kansalaisille osoitetut kirjoitukset tulivat useimmiten 
toisilta kansalaisilta. Asiantuntijoiden ja yksityishenkilöiden repertuaareissa ovat osin eri oikeutusmaailmat. 
 
Aineiston perusteella moni kirjoittaja on kokenut elokuun puolessa välissä voimaan tulleen virallisen 
maskisuosituksen riittämättömäksi. Solidaarisuuden puutteen tai maskittomien itsekkyyden narratiivi johtaa 
kansalaisuuden maailman perusteluihin nojaavat kirjoittajat kritisoimaan suosituksia ja kannattamaan 
kansalaiset tasa-arvoistavaa maskipakkoa. Viranomaisten ristiriitainen viestintä ja muuttuvat linjaukset 
kasvomaskeista ovat luoneet poikkeustilanteessa otollisen areenan kansalaiskeskustelulle, johon myös 
asiantuntijat osallistuvat.  
 
Tämä poliittisen sosiologian alalle sijoittuva tapaustutkimus on siis myös demokratian toteutumisen 
tutkimusta ja maskin käyttöön liittyneiden politiikkatoimien vaikutusten arviointia. Kasvomaskeja 
yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta käsitteleviä tutkimuksia on julkaistu toistaiseksi hyvin vähän 
Suomessa ja maailmalla. Tämä tutkimus valottaa toistaiseksi erittäin vähän tutkittua aihetta ja lisää tietoa 
Covid-19-pandemian yhteiskunnallisista vaikutuksista tarjoten kiinnostavia lähtökohtia jatkotutkimukselle. 
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Lyhenteet 
 

AVI Yksi seitsemästä aluehallintovirastosta, jotka hoitavat lainsäädännön 

toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä 

CDC   Yhdysvaltain tautikeskus (Centers for Disease Control and Prevention) 

Covid-19  tauti, jonka aiheuttaja on koronavirus SARS-CoV-2 

ECDC   Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus 

EK   Elinkeinoelämän keskusliitto ry. 

Fimea Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, STM:n hallinnonalan 

viranomainen 

HS   Helsingin Sanomat 

HSL   Helsingin seudun liikenne 

HUS   Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 

HYKS   Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala    

STM   Sosiaali- ja terveysministeriö 

THL   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

TTL   Työterveyslaitos, julkisoikeudellinen yhteisö STM:n hallinnonalalla 

Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, joka edistää tuotteiden, palveluiden ja 

teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta 

VNTIKE  Valtioneuvoston kanslian tilannekeskus 

WHO   Maailman terveysjärjestö (World Health Organisation) 
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1 Johdanto 
 
Uusi ihmisiin tarttunut koronavirus havaittiin Wuhanin miljoonakaupungissa Kiinassa loppuvuonna 

2019. Koronavirus SARS-CoV-2:n aiheuttama tauti sai nimen Covid-19 ja lyhentyi puhekielessä 

nopeasti koronaksi. Maailman terveysjärjestö WHO julisti 11. maaliskuuta 2020 koronaviruksen 

aiheuttaman covid-19-epidemian pandemiaksi (World Health Organisation, 2020). Suomessa oli jo 

sitä ennen tartuntataudeista annettua valtioneuvoston asetusta muutettu sellaiseksi, että 

uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio lisättiin yleisvaarallisten tartuntatautien 

luetteloon. Poikkeusolot olivat Suomessa voimassa vain kolme kuukautta 16. maaliskuuta lähtien, 

mutta Covid-19-pandemia on tätä tutkimusta kirjoittaessani edelleen vahvasti läsnä niin 

yksityiselämän kuin yhteiskunnan saroilla.  

 

Henkilökohtaisista suojaimista näkyvimmäksi symboliksi nousivat erilaiset suun ja nenän alueen 

peittävät suojaimet, joita ovat suu-nenäsuojat, kasvosuojaimet, kasvomaskit ja erilaiset visiirit. Ne 

ovat näkyvä symboli muuten näkymättömälle virukselle.  

”Kasvomaskin pitämisestä on tullut varsinaista tarkoitustaan suurempi symboli: sillä on voinut 
viestittää vastuuta, huolta, solidaarisuutta. Maskin näkeminen muistuttaa, että pandemia on vielä 
kaikkea muuta kuin ohi.” 
 (Onali, 2020)  

 

Tässä tutkielmassa selvitän, miten kasvosuojaimista keskusteltiin Helsingin Sanomien 

mielipidekirjoituksissa vuonna 2020. Miten kansalaiset argumentoivat kasvomaskien ja niihin 

liittyvien politiikkatoimien puolesta ja vastaan? Aineisto koostuu 66 mielipidekirjoituksesta. 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on Luc Boltanskin ja Laurent Thévenot’n kehittämä 

julkisen oikeuttamisen teoria ja siihen kuuluvat seitsemän oikeuttamisen maailmaa, jotka esittelen 

tutkielman toisessa luvussa. Analyysiosassa selvitän, mitä oikeuttamisen maailmoja ja argumentteja 

kansalaiset käyttävät esittäessään kannatusta ja kritiikkiä kasvomaskin käyttöä kohtaan sekä sitä, 

miten kirjoittajat tuovat esille Suomen maskisuosituksen ja mahdollisen maskipakon etuja ja haasteita 

oikeuttamisen maailmojen valossa. Millaisia argumentaation vaihtoehtoja kansalaisilla on ollut 

käytössään, ja kehen ne kohdistetaan? Tämä poliittisen sosiologian alalle sijoittuva tapaustutkimus 

on siis myös demokratian toteutumisen tutkimusta ja maskin käyttöön liittyneiden politiikkatoimien 

vaikutusten arviointia. 
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Monessa maassa on pandemian aikana ollut voimassa velvoite tai vähintään vahva suositus maskien 

käytöstä. Toisaalta kasvosuojainten tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta on julkisuudessa 

myös kiistelty. Esimerkiksi toukokuun lopussa julkaistun selvityksen (Sosiaali- ja terveysministeriö, 

2020) mukaan kasvosuojuksen hyöty viruksen leviämisen ehkäisyssä on vähäinen tai olematon. 

Syksyyn mennessä Suomessakin otettiin kuitenkin käyttöön laaja maskisuositus. Maskin käyttöön ei 

täällä kuitenkaan velvoitettu missään vaiheessa, vaikka tästä vaihtoehdosta keskusteltiin 

julkisuudessa.   

 

Kolmannessa luvussa luon yleiskuvan Covid-19-pandemian kehittymiseen Suomessa vuonna 2020. 

Pandemian etenemisen hahmottamisen tueksi esittelen ”aallon” käsitteen, sillä niitä voidaan 

tutkimusjaksolta erottaa kaksi kappaletta. Aalloista on vuodesta 2020 tullut arjen politiikan käsite, 

sillä pandemian nousu- ja suvantovaiheiden vaihtelut, jotka muodostavat aaltoja, ovat luonnollisesti 

olleet varautumisen ja koronapolitiikan keskiössä. Ensimmäisessä alaluvussa 3.1 luon kronologisen 

katsauksen eri viranomaisten toimista ja linjauksista muun muassa kasvosuojainten merkityksestä 

pandemian hidastamisessa. Luvussa 3.2 kuvailen tarkemmin, miten viranomaisten viestintä vuonna 

2020 hankaloitti kansalaisten mahdollisuuksia muodostaa pitävä käsitys siitä, miten heidän tulisi 

tilanteessa toimia. Tämän perusteella saan aineistosta vastauksia toiseen tutkimuskysymykseeni - 

miten aineiston mielipidekirjoitukset ja niihin sisältyvät vaateet ajoittuvat verrattaessa koronakriisin 

eri vaiheisiin ja muuttuviin poliittisiin linjauksiin? Pohdin myös yksilön moraalista vastuuta globaalin 

pandemian aikana.  

 

Käyttääkö maskia vai ei - ja miksi? Ristiriita on tilanne, jossa osapuolet esittävät keskenään 

vastakkaisia toiveita, vaatimuksia ja mielipiteitä. Tällöin oman näkemyksen ja toiminnan 

perusteleminen on erityisen tärkeää. Kriisitilanteessa, erityisesti poliittisen poikkeustilan aikana, 

kansalaisten mahdollisuus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon vähenee. Samaan aikaan 

viranomaisten ristiriitainen viestintä jätti poikkeustilanteessa tilaa kriittiselle keskustelulle, sillä 

kansalaiset eivät julkisten raporttien pystyneet päättelemään, suosittelivatko viranomaiset 

kasvomaskien käyttöä vai eivät, ja mistä syystä. Jätettiinkö maskit pois kevään suosituksista siksi, 

että ne eivät suojaa käyttäjää itseään vai siksi, että maskeja ei olisi riittänyt kaikille halukkaille? Entä 

oliko kotitekoinen kasvosuojain todella hyödytön kirurgiseen suojaan verrattuna, vai oliko kyse siitä, 

että suomalaiset eivät käyttäisi tai puhdistaisi niitä oikein? Koska tutkimukseni kohteena ei ole 

pandemian eteneminen tai kansanterveys, en pureudu esimerkiksi sairaanhoidon kapasiteettiin, 

maskien tehokkuuteen tai siihen, kuinka moni kansalainen todellisuudessa käytti maskeja. 
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Neljännessä luvussa esittelen tutkimusaineiston, tutkimuskysymykseni sekä julkisen oikeuttamisen 

analyysimenetelmän. Taustoitan myös valitsemaani aineistolähdettä eli Helsingin Sanomissa 

julkaistuja mielipidekirjoituksia. Helsingin Sanomien mielipidepalsta on yhteiskunnallisen 

keskustelun areena, jota kansalaiset hyödyntävät kirjoittaen mielipiteitään luettavaksi sekä päättäjille 

että toisilleen. Näiden tekstien, sekä maskien puolesta että vastaan argumentoivien 

mielipidekirjoitusten, keskeistä antia on kansalaisten käsitys jaetuista hyvästä ja omista 

oikeuksistaan, joita mielipiteet tuovat esiin. Viidennessä luvussa avaan aineiston analyysia kolmelta 

kannalta: miten aineisto jakautuu ajallisesti vuoden 2020 varrelle, kuka kirjoittaa ja kenelle sekä 

miten oikeuttamismaailmat esiintyvät aineistossa. Kuudes luku tiivistää analyysin tulokset 

tutkimuskysymyksittäin. Seitsemäs luku sisältää tutkimuksen johtopäätösten lisäksi pohdintaa 

tutkimuksen rajoitteista, etiikasta sekä jatkotutkimuksen tarpeesta. 

 

Covid-19-pandemia1 on aiheena edelleen ajankohtainen. Pandemia on ollut valtavan merkittävä osa 

jokaisen elämää alkuvuodesta 2020 asti, eikä tätä työtä ole kirjoitettu tyhjiössä. Omat kokemukseni 

opiskelijana ja kansalaisena pandemian aikana ovat varmasti vaikuttaneet osaltaan aiheen ja työn 

muotoutumiseen. En tuo tässä työssä esille henkilökohtaisia näkemyksiäni, vaan pyrin 

ennakkoluulottomaan analyysiin kuten tieteelliselle tutkimukselle ominaista on. Taustatutkimukseni 

perusteella julkisen oikeuttamisen analyysia ei ole vielä käytetty Covid-19-pandemiaan tai 

kasvomaskeihin liittyvissä tutkimuksissa. Kasvomaskeja yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta 

käsitteleviä tutkimuksia on myös julkaistu toistaiseksi vain vähän Suomessa ja maailmalla.  

 

 

  

 
1 Epidemia tulee kreikan kielen sanoista epi (”päällä”) ja demos (”kansa”). Työterveyslaitoksen (ei pvm) 

määritelmän mukaan epidemia on tilanne, jossa tartuntatauti esiintyy poikkeuksellisen suurella osalla jonkin 
tietyn alueen väestössä. Pandemia puolestaan tarkoittaa maailmanlaajuiseksi levinnyttä epidemiaa. Se etuliite 
on kreikan kielen sana pan (”kaikki”). Yhtenäisyyden vuoksi käytän tässä tutkimuksessa termiä pandemia 
viitatessani Covid-19-virukseen, sillä tutkimus käsittelee pääosin pandemiaksi julistamisen jälkeistä aikaa. 
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2 Teoreettinen viitekehys 
 
Tutkimukseni pohjautuu Luc Boltanskin ja Laurent Thévenot’n julkisen oikeuttamisen teoriaan. 

Ennen sen esittelyä kerron pragmaattisen sosiologian suuntauksesta, joka auttaa hahmottamaan, 

millaisten vaikutusten tuloksena julkisen oikeuttamisen teoria on saanut muotonsa. Esittelen myös 

teorialle keskeiset seitsemän oikeuttamisen maailmaa ja havainnollistan niitä keksimilläni 

esimerkeillä. Luvun lopuksi esittelen, millaista aikaisempaa tutkimusta Suomessa on tehty tätä teoriaa 

ja sen pohjalta kehitettyä Julkisen oikeuttamisen analyysia hyödyntäen (tästä lisää luvussa 4.4). 

2.1  Pragmaattinen sosiologia  
 

Luc Boltanski ja Laurent Thévenot ovat Ranskan tällä hetkellä tunnetuimpia yhteiskuntatieteilijöitä. 

Heidän tutkimustensa ympärille on kehittynyt niin kutsutun pragmaattisen sosiologian ala. 

Pragmaattinen sosiologia ammentaa toisen ranskalaisen sosiologin ja Luc Boltanskin opettajakin 

toimineen Pierre Bordieun edustamasta kriittisestä sosiologiasta ja ne jakavat tavoitteita ja käsitteitä. 

Kriittinen sosiologia pureutuu yhteiskuntaan ja sosiaalisiin suhteisiin hahmottaen yksilöt melko 

passiivisina ja tiedostamattomina niistä tendensseistä ja rakenteista, jotka määrittävät heidän 

käyttäytymistään. Pragmaattinen sosiologia tuo yhteiskuntateoriaan vahvan näkemyksen yksilöistä 

toimijoina, jotka käyttävät kriittisiä kykyjään kaikissa tilanteissa muokatakseen lopputulosta 

parhaansa mukaan (Pyykkönen & Kauppinen, 2015, s. 25.). Sen edustajia ovat Boltanskin ja 

Thévenot’n lisäksi muun muassa ranskalaiset Bruno Latour ja Michel Callon. Pragmaattinen 

sosiologia on nimensä mukaisesti Bourdieun lähestymistapaa käytännönläheisempi, sillä se näyttää 

toimijalähtöisesti miten yksilöt todellisissa tilanteissa puolustavat omaa kansaansa ja pyrkivät myös 

sovittelemaan erimielisyyksiä. Pragmaattinen käänne kertoo myös suuresta muutoksesta 

suhtautumisessa älyllisiin kykyihin, joita ei enää pidetä tieteellisen maailmankuvan etuoikeutena. 

(Pyykkönen & Kauppinen, 2015, s. 27.)  

Pragmaattista sosiologiaa kutsutaan myös kriittisten kykyjen sosiologiaksi (sociology of critical 

capacity) (Boltanski & Thévenot, 1999), ”kiistan sosiologiaksi” (sociology of dispute) ja 

”ranskalaiseksi pragmatismiksi” (Vehkalahti, 2017, s. 73), mutta käytän termiä pragmaattinen 

sosiologia viitatessani edellä mainittuun kriittiseen sosiologiaan.  
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Artikkelissaan Oikeutettavuuden rajat (2011), Thévenot hahmotteli oikeuttamisen kenttää tarkemmin 

erittelemällä kolme kielioppia, jotka oikeuttamismaailmojen tapaan määrittävät ristiriitojen ratkaisun 

perusteita ja vaikuttavat siihen, mitkä argumentit tulevat kuulluiksi. Ne laajentavat julkisen 

oikeuttamisen teoriaa muille tunnistamalla tilanteita, joissa oikeuttaminen ei perustukaan yhteisen 

hyvän etsintään. Yhteisen hyvän määritelmiin nojaava käsitys yhteisön rakentamisessa ja konfliktien 

ratkomisessa on siis vain yksi mahdollisista diskursseista, joita Thévenot kutsui yhteisyyden 

kieliopeiksi. Nämä kolme diskurssia ovat julkisen oikeuttamisen kielioppi, liberaali kielioppi ja 

läheisten sidosten kielioppi. Julkisen oikeuttamisen kieliopissa väitteet nojautuvat johonkin yhteisen 

hyvän elementtiin. Liberaali kielioppi rakentuu kilpailevien intressiryhmien väliselle neuvottelulle ja 

oman edun ajamiselle. Läheisten sidosten kieliopissa korostuvat kunkin toimijan oma tuntemus ja 

kokeminen.  

Kieliopin (grammaire) käsitteellä Boltanski ja Thévenot havainnollistivat yksilön rajallista 

mahdollisuutta muokata toimintaa ohjaavia sääntöjä, sillä vaikka kielioppi voi muuttua, se ei ole 

yksilöiden vaikutukselle altis. Kielioppi on kuitenkin myös ongelmallinen käsite, sillä se viittaa 

vertauskuvana toiminnan kaavamaisuuteen ja strukturalistiseen ajatteluun. (Pyykkönen & 

Kauppinen, 2015, s. 26–27.) Julkisen oikeuttamisen teoriaan voidaan siis liittää myös kielioppien 

vertailua (ks. esimerkiksi Eranti 2011), mutta koska kielioppien vertailu ei sisälly tässä tutkimuksessa 

käyttämääni julkisen oikeuttamisen analyysiin, en esittele kielioppeja tässä työssä laajemmin vaan 

keskityn nimenomaan julkisen oikeuttamisen kieliopin kautta ilmenevään yhteisen hyvän ja jaettujen 

arvojen pohjalta argumentointiin.  

2.2  Julkisen oikeuttamisen teoria 
 

Teoria oikeuttamisregiimeistä kuuluu Boltanski & Thévenot’n merkittäviin saavutuksiin. 

Teoksessaan De la justification: Economies of Worth (1991/2006) he esittelevät näkemyksensä siitä, 

että yksilöiden toimijuutta ja sen taustalla vaikuttavia motiiveja ja arvoja voidaan havainnoida 

erityisesti yhteiskunnallisissa kriiseissä ja konfliktitilanteissa. Teos herätti runsaasti huomiota 

ilmestyessään. Teos rakentaa vahvasti aiemman tutkimuksen päälle niin Bourdieun luomalle pohjalle, 

yhdysvaltalaisen Michael Waltzerin tuotantoon kuin saksalaisen Samuel von Putendorfin (1632–

1694) ajatuksiin arvosta (Thévenot, 2002, s. 409–423.). Teorian ansio onkin siinä, miten se yhdistelee 

olemassa olleita aineksia yhtenäisemmän pragmaattisen sosiologian viitekehyksen luomiseksi.  
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Boltanskin ja Thévenot’n mukaan yksilöt käyttävät koko kykyjensä repertuaaria joutuessaan 

tilanteisiin, joissa heidän täytyy arvioida, kritisoida tai oikeuttaa omaa tai muiden toimintaa tai 

objekteja (Pyykkönen & Kauppinen, 2015, s. 315.). Sisäänrakennettuna oletuksena toki on, että 

yksilöt eivät voi turvautua väkivaltaan. Tällaisia tilanteita jokainen kohtaa päivittäin pyrkiessämme 

elämään yhdessä muiden yksilöiden kanssa setvien erilaisia kiistoja ja haasteita yhdessä.  

 

Boltanski ja Thévenot linkittävät politiikan ja moraalin nimenomaan koordinaatioon. Toimijoiden 

koordinaatio ei juonnukaan näkymättömistä sosiaalisista rajoitteista, säännöistä, dispositioista tai 

habituksesta2 . Sen sijaan sosiaalinen koordinaatio johtuu näkymättömistä ja jaetuista arvioinnin 

prosesseista, joista toimijat ovat riippuvaisia (Thévenot, 2002). Esimerkkejä näistä oikeutusta 

vaativista tilanteista ovat niin dialogissa käyty keskustelu tai väittely kuin yksipuolinen toiminnan 

kommentointi tai arviointikin. Halutessaan saada muut yksilöt kannalleen tai ymmärtämään 

argumenttinsa toimijat tukeutuvat argumentaatiomalleihin, joilla on vastineensa poliittisessa 

filosofiassa. Näitä argumentaatiomalleja Boltanski ja Thévenot nimittävät oikeuttamisregiimeiksi eli 

oikeuttamisen maailmoiksi.  

 

Huolimatta siitä, että yhteiskunnallisen debatin aiheet ovat lisääntyvissä määrin selkeästi globaalin 

ulottuvuuden omaavia haasteita, kuten ilmastonmuutos, terrorismi, finanssikriisit tai pandemia, 

kiinnittyvät julkinen keskustelu ja päätöksenteko suurelta osin paikallisiin ja kielellisiin yksiköihin 

(Luhtakallio & Ylä-Anttila, 2011, s. 35.). Tämä käy loogisesti yhteen sen kanssa, että länsimaisessa 

demokratiassa julkinen toiminta on voitava perustella. Vaikuttamishaluisten (niin poliitikkojen kuin 

kansalaisten) on järkevää muotoilla argumenttinsa mahdollisimman ymmärrettäviksi ja laajan tuen 

saaviksi. 

2.3  Oikeuttamisen maailmat 
 

Oikeuttamismaailmat perustuvat sekä poliittisen filosofian kantateksteihin että empiirisesti 

tarkasteltuihin kiistatilanteisiin (Vehkalahti, 2017, s. 76.). Boltanski ja Thévenot mallinsivat 

tutkimuksessaan väittelyissä esille tulleita käsityksiä oikeudenmukaisuudesta, kuten yleisestä hyvästä 

ja pahasta, ja liittivät niitä merkittäviin historiallisiin ajattelijoihin. Näiden perusteella he erittelivät 

kuusi perusmallia, jotka he ovat myös ankkuroineet tunnettuun ajattelijaan. Nämä kuusi (käytännössä 

 
2 1970-luvulla ranskalaisen sosiologian kärjessä olivat muun muassa Michel Crozier (strateginen 

käyttäytyminen), Erhard Friedberg (neuvottelu ja vaihdanta) ja Pierre Bourdieu (habitus, tiedostamattomat 
strategiat). 
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tiedostamatonta) arkkityyppiä mahdollistavat eri taustoista tulevien toimijoiden kyvyn väitellä 

yleisestä hyvästä toisten kanssa vetoamalla yleisesti tunnettuihin oikeutuslogiikoihin. Logiikat taas 

määrittävät erilaisia arvokkuuden (grandeur) muotoja ja toimivat eräänlaisena ”oikeutuksen 

kielioppina”, joita voi tutkimuksissa tunnistaa ja analysoida.  

 

Boltanskin ja Thévenot’n kuusi alkuperäistä maailmaa ja niihin yhdistyvät ajattelijat ovat:  

• Kansalaisuus (Jean-Jacques Rousseau), painottaa jaettua etua, tasa-arvoa ja solidaarisuutta  

• Markkinat (Adam Smith), olennaista on taloudellinen kilpailu 

• Teollisuus (Henri de Saint-Simon), jonka perusta on teknis-rationaalinen 

• Koti (Jacques-Bénigne Bossuet), arviointi tapahtuu juurtuneen tradition pohjalta 

• Inspiraatio (Augustinus), pohjautuu luovuuteen ja luovan muutoksen hetkeen 

• Maine (Thomas Hobbes), arvo perustuu näkyvyyteen 

Boltanski ja Thévenot’n teoria painottaa, että yhteiskunnallista muutosta tulee pyrkiä selittämään 

yksilöiden toimijuuden kautta. Ilkka Kauppinen tiivistää Boltanskin ja Thévenot’n ajatuksen 

mainiosti: ”Yksilöitä ei kiinnosta ainoastaan kamppailu vallasta ja erilaisten pääomien muodosta, 

vaan myös erilaisten asiantilojen oikeuttamiseen liittyvät normatiiviset kysymyksenasettelut.” 

(Pyykkönen & Kauppinen, 2015, s. 316.) Yksilöt pitävät sosiaalisen yhteiskunnan jatkuvasti 

liikkeessä pyrkimällä muuttamaan tai kehittämään vallitsevaa järjestystä ja yhteiskunnan rakenteita.  

 

Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa on oletuksena, että ihmisten toimintaan vaikuttavat ainakin 

välillisesti heidän arvonsa. Arvot ovat siis toiminnan arviointikriteereitä. Boltanski ja Thévenot 

katsovat, että juuri tutkimalla tilanteita, joissa tavanvarainen toiminta kriisiytyy, on mahdollisuus 

hahmottaa sosiaalisen toiminnan perusteita ihmisten argumentoidessa näkemystensä puolesta. 

Boltanski ja Thévenot’n kehikossa esitellyt oikeuttamisen maailmat ovat heidän 1990-luvun 

vaihteessa muotoutunut pyrkimyksensä hahmottaa niitä kognitiivis-moraalisia taustaoletuksia, joihin 

he havaitsivat sen aikaisten toimijoiden kriisitilanteissa turvautuvan. Keskeinen osa teoriaa on 

huomio siitä, että Boltanski & Thévenot’n kokoamat maailmat eivät ole lopullinen tai ainoa 

mahdollinen jaottelu. On siis mahdollista hahmottaa empiirisessä tutkimuksessa oikeuttamistapoja, 

jotka muodostavat kokonaan uuden oikeuttamisen maailman.  

 

Tunnetuin lisäys alkuperäiseen kuusikkoon on Lafaye ja Thévenot’n (1993) tuoma vihreä lisä eli 

ekologian maailma, jossa keskiössä on luonnon monimuotoisuus ja sen hyvinvointi. Ekologian 

maailma perustuu niin kutsuttuihin vihreisiin arvoihin. Tässä maailmassa arvokkaita henkilöitä ovat 
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ne, jotka pyrkivät (tai pystyvät) sovittamaan elämäntapansa yhteen ympäristön suojelun kanssa. 

(Lafaye & Thévenot, 1993; Luhtakallio & Ylä-Anttila, 2011, s. 34; Thévenot ym., 2000.) Ei ole 

sattumaa, että sen lisääminen on otettu hyvin vastaan, sillä se on tarjonnut kaivattua lisäapua 

ilmastopolitiikkaa koskeviin tutkimuksiin. Vuosituhannen vaihteessa mukaan on ehdotettu myös 

muun muassa projektien maailmaa, jossa arvokasta on jatkuva verkostoituminen ja liikkuvuus 

(Gadrey ym., 2001; Lonkila & Lehtonen, 2013.).  

 

Uusien maailmojen potentiaali on kuitenkin melko rajallinen, sillä maailmojen perusluonteeseen 

kuuluu toisten maailmojen pois rajaaminen ja päällekkäisyyden välttäminen. Tosielämässä esiintyvät 

kompromissitilanteet kahden ristiriitaisten, kahdesta eri maailmasta juontavien arvojen välillä ovat 

Boltanski ja Thévenot’n (1991, s. 337–347) mukaan hauraita, koska ne ovat alttiita (vain toisen 

maailman hyväksymän) testin soveltamiselle, joka purkaisi saavutetun ”tasapainon” ja toisi taas esille 

näiden maailmojen eriävät arvoperustat. Samaan aikaan on huomattava, että jo hahmotettuja 

maailmoitakaan ei voida pitää staattisina, sillä ne ovat alttiita yhteiskunnalliselle muutokselle. 

Boltanski on arvioinut, että elämme parhaillaan aikakautta, jota tulee luonnehtimaan kodin maailman 

häviäminen legitiimien oikeuttamistapojen joukosta (Basaure, 2011).  Boltanskin ja Thévenot’n 

alkuperäiset oikeuttamisen maailmat ovat heidän 1990-luvun vaihteessa hahmottunut yhteenvetonsa 

niistä taustaoletuksista ja arvoista, joihin he havaitsivat sen aikaisten toimijoiden turvautuvan. 

 

Ristiriitatilanne syntyy esimerkiksi niin, että toisen mielestä pätevä perustelu asialle tuomitaan 

toiseen oikeuttamismaailmaan kuuluvilla kriteereillä. Tyypillinen esimerkki on teollisen maailman 

perustelun, kuten tehokkuuden, väheksyminen yhdenvertaisuuden vaateen edessä, joka kuuluu 

arvona kansalaisuuden maailman sfääriin. (Luhtakallio & Ylä-Anttila, 2011, s. 38; Vehkalahti, 2017, 

s. 75.) Yksinkertaisimmillaan kiistatilanne on ratkaistavissa yhden oikeuttamismaailman sisällä, 

jolloin kiistaan tai keskusteluun osalliset ovat yhtä mieltä oikeuttamisen kriteereistä, ja erimielisyys 

koskee lähinnä kriteerien täyttymistä. Yhtä oikeuttamismaailmaa voidaan hyödyntää siis eri 

oikeutusten tukena. Kiistan ratkaisemiseksi voidaan turvautua kiistan molempien osapuolten 

hyväksymään järjestelyyn eli testiin (ks. testit taulukossa 1). Testin välityksellä asiaa tarkastellaan 

jonkin sen maailman hyväksymän ”lopullisen todistuksen” valossa. (Boltanski & Thévenot, 2006, s. 

133–138.)  
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 Inspiraatio Koti Maine Kansalaisuus Markkinat Teollisuus Ekologia 

Arvon 
tuoja 

luovuus, 
inspiraatio, 
”oman tien 
kulkijuus” 

Lojaalius, maine,  
paikallisuus, 
perinteisyys 

Kuuluisuus, 
julkisuus 

Yhteinen etu, 
hyvinvointi 

Hinnoittelu, 
maksut 

Tuottavuus, 
tehokkuus 

Vihreys, hyväksi 
luonnolle 

Testi Intohimo, 
innokkuus 

Luotettavuus Suosituimmuus, 
tunnustus 

Yhdenvertaisuus, 
solidaarisuus 

Kilpailukyky Luotettavuus, 
suunnitelmat 

Kestävyys, 
uusiutuvuus 

Todiste Tunteellinen, 
myyttinen 

Suullinen, 
esimerkillinen, 
anekdoottinen 

Semioottinen, 
julkinen 
tunnustus/tuki 

Muodollinen, 
virallinen, 
oikeudellinen 

Rahallinen, 
taloudellinen 

Mitattava: 
kriteerit, tilastot 

Ekologinen 

Alkutekijä Intohimo Luottamus Tunnustus Solidaarisuus Vaihdanta Funktionaalisuus, 
toiminnot 

Ekologisuus 

Arvostetut 
henkilöt 

Visionääri, 
taiteilija 

Auktoriteetti, 
johtaja 

Julkkis, PR-
henkilö, edustaja 

Edustaja, 
viranomainen, 
virkamies 

Asiakas, 
kuluttaja, 
tuottaja, myyjä 

Insinööri, 
ammattilainen, 
asiantuntija 

Aktivisti, 
luonnon ystävä 

Arvostetut 
välineet 

Ylevyys, 
hämmästyttävyys 

Etuoikeusjärjestys, 
titteli, käytös 

Media, brändi, 
haastattelut 

Säännöt, ohjeet, 
oikeudet, 
politiikkatoimet 

Tuotteet ja 
palvelut 

Projektit, metodit, 
suunnitelmat, 
sijoitukset 

Ympäristö 

Vasta-
arvo 

Rutiini, 
tavanomaisuus, 
”todellisuus” 

Töykeys, 
ajattelemattomuus, 
pettäminen, 
rahvaanomaisuus  

Latteus, 
epäkiinnostavuus, 
tuntemattomuus 

Jakautuneisuus, 
eristyneisyys, 
itsekeskeisyys 

Epämieluisuus, 
tappio, 
köyhyys 

Amatöörimäisyys, 
tehottomuus 

Kertakäyttöisyys, 
luontoa tuhoava  

Taulukko 1. Tiivistelmä seitsemästä oikeutuksen maailmasta (perustuu Boltanski & Thévenot, 2006, käännökset Riikka Pasanen)
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Oikeuttamisteorian mukaan kansalaiset voivat siis kritisoida maskien käyttöä seitsemään poliittis-

filosofiseen traditioon pohjautuen. Maailmojen esittely perustuu Boltanski ja Thévenot’n teokseen 

On Justification (2006, s. 159–211). Jokaisen maailman alkuun olen keksinyt lyhyen mutta 

havainnollistavan esimerkin siitä, millaisia suhtautumisia kasvomaskeihin kunkin maailman arvojen 

perusteella voi esiintyä. Käytän itse keksimiäni esimerkkejä, jotta maailmojen esittely ei sekaannu 

itse tutkimusaineiston analyysiin. Käsittelen viidennessä luvussa tarkemmin kunkin maailman 

esiintymistä aineistossa.  

Inspiraation maailma3  
Esimerkki: Kansalaiset ovat uniikkeja yksilöitä, mutta kasvomaskien käyttö tekee heistä kasvottomia. 
Ihmisellä on valta päättää ulkonäöstään, ja osan kehosta peittäminen tukahduttaa hänen 
itseilmaisuaan ja luovuuttaan. Nimenomaan yksilöllisyys on kiinnostavaa ja kasvomaskit muuttavat 
väkijoukot klooneja muistuttavaksi massaksi. 
 

Inspiraation maailmassa arvostetaan luovuutta, intohimoa ja autenttisuutta. Myös henkisyys ja 

mystisyys saavat tilaa. Kunnioitettuja henkilöitä ovat visionäärit, taiteilijat, lapset, hullut, oman tiensä 

kulkijat ja erilaiset henget (spirits). Ihmisen arvokkuus juontuu kyvystä upota inspiraation virtaan ja 

siten löytää täyttymys ja onnellisuus. Arvo perustuu intohimoon, omalaatuisuuteen, ihmeellisyyteen 

ja tunteellisuuteen. Arvostettua on unelmointi, mielikuvituksellisuus, spontaanius, tunteellisuus, 

epätavallisuus, jännittävyys, epäsovinnaisuus ja ylipäätään kokemuksellisuus.  

 

Arvokkaat asiat eivät ole mitattavissa tai hallittavissa, varsinkaan teknisin tai tieteellisin menetelmin. 

Säännöillä, varallisuudella, hierarkialla, laeilla on vähän, jos ollenkaan, merkitystä. Päinvastoin 

inspiraation maailmassa arvoa voidaan löytää täysin päinvastaisista lähteistä kuin monessa muussa 

maailmassa: epärationaalisuudesta, köyhyydestä, kärsimyksestä tai henkimaailmasta. Sääntöjen 

kyseenalaistaminen ja kyseenalaistaminen voi johtaa vapauteen ”tiedon inertiasta”.  

Kodin maailma  
Esimerkki: Maski on mahdoton muistaa laittaa päälle, kun niitä ei ole tottunut käyttämään. On liikaa 
vaadittu, että kaikkien pitäisi muuttaa elämäntapojaan yhtäkkiä. Ei maskeja ole ennenkään Suomessa 
pidetty, vaikka muitakin tauteja on ollut liikkeellä.  Asiantuntijatkaan eivät ole yksimielisiä. Toisaalla 
THL:n edustaja televisiossa kertoo, että THL suosittelee kasvomaskien käyttöä kaikkialla. Ajatelkaa 
vanhuksia! 

 
3 Englanniksi Inspiration worth, ranskaksi monde inspirée. Tälle maailmalle parempi käännös olisi 

oikeastaan Innoituksen maailma, sillä termillä inspiraatio on suomen kielessä rajatumpi merkitys. 
Inspiraation maailma on kuitenkin vakiintuneempi käännös. (Eranti, 2011, s. 28). 
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Kodin maailmassa läheisiä perhe- ja muita sosiaalisia suhteita arvostetaan yli kaiken, koska maailma 

nähdään eräänlaisena yksilöiden luottamussuhteiden rakennelmana. Se ei siis rajoitu ainoastaan 

perhesuhteisiin. Yksilön näkökulmasta olennaista on asema yhteisössä ja hierarkiassa, jatkuvuus ja 

sen takaaminen, perinteet ja traditiot. Luottamus auktoriteettihahmoihin, myös instituutioihin, on 

näkyvää. Tärkeitä henkilöitä ovat johtajat, perheen päät (patriarkka, matriarkka, isäntä, emäntä), 

joiden nähdään olevan kokeneita, uskollisia ja traditioiden ylläpitäjiä. Myös esi-isät ja sukulinjat ovat 

kunnioitettuja, koska niistä voidaan juontaa arvoa nykypäivään. Arvokkuutta mitataan 

komparatiiveissa, joten arvokkuutta ei voi löytää yksinäisyydessä. 

 

Asemaa hierarkiassa todentavat ja vahvistavat etiketti, arvonimet, vaatteet sekä korut ja koristeet. 

Kunnioituksen osoittaminen, kohteliaisuus ja sovinnaisuus ovat tärkeitä, samoin moitteettomat 

käytöstavat ja luottamus. Tärkeitä rituaaleja ovat syntymät, kuolemat, avioliitot, merkkipäivät, 

illanvietot, keskustelut ja vaikka perheen yhteiset illalliset. Sosiaalisten tilanteiden merkitys korostuu, 

sillä ne voidaan nähdä teatterina, joissa isäntä istuu pöydän päässä, jokainen osallistuja tietää 

paikkansa ja kaikki käyttäytyvät roolinsa rajoitusten ja edellytysten mukaisesti.  

 

Kodin maailma, joka pitää arvossa perinteitä, paikallisuutta, traditioita ja kansallisvaltiota, lienee 

lähimpänä arvokonservatiivisesta ja kansallismielisestä aatemaailmasta teemoja ammentavia, 

maahanmuuttoon kielteisesti suhtautuvia puolueita. (Rytky, 2020, s. 37.).  

Maineen maailma  
Esimerkki: Sosiaalisen median vaikuttaja levittää maskivastaisia viestejä seuraajilleen, jotka jakavat 
niitä edelleen omille seuraajilleen. Maskia ei tarvitse käyttää, sillä jos vaikuttaja epäilee niiden 
tehoa, niin pakko asiassa on olla jotain perää. Toisaalla ministeri, THL:n edustaja sekä useampi 
julkisuuden henkilö osallistuvat mediakampanjaan, jossa he omalla esimerkillään kehottavat 
maskien käyttöön. Kampanjassa vedotaan julkiseen mielipiteeseen ja luodaan sosiaalista painetta 
käyttää maskeja. 
 

Maineen maailmassa keskeistä on julkisuus ja huomio juuri nyt, erityisesti medioissa. Kuten 

julkkikset putoavat pois lehtien otsikoista, myös maineen maailmassa viikko sitten arvokkaana 

pidetty henkilö ei välttämättä ole sitä enää tänään.  

 

Arvostettuja henkilöitä ovat julkkikset, influensserit, tähdet, suuret persoonallisuudet ja muut 

mielipidevaikuttajat. Kuuluisuutta ja tunnettuutta painottava näkökulma kertoo, että yksilön arvo 

muodostuu käytännössä hänen julkisuuskuvansa perusteella – mitä useampi yksilö tunnistaa ja 
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kuuntelee, sitä arvostetumpi tässä maailmassa on. Maineen lähde voi olla kunnioitus, ihailu tai vaikka 

pelkokin – näitä ominaisuuksia yhdistää näkyvyys ja vaikutusvalta. 

 

Tästä maailmasta on suomeksi käytetty myös nimeä mielipiteen maailma (Eranti, 2011). Nimi on 

kuvaava, sillä maineen maailmassa muiden mielipiteet määrittävät yksilön arvon. Yksilön arvo ei 

riipu millään tavalla hänen omasta näkemyksestään omasta itsestään tai esimerkiksi paikasta 

perinteisemmässä valtahierarkiassa. Julkinen mielipide on todellisuus, johon arvo pohjautuu. 

Ammatilla, koulutuksella tai muulla pätevyydellä ei ole maineen maailman näkökulmasta väliä, 

vaikka joillain ammattiryhmillä on maineen maailmassa enemmän vaikutusvaltaa. Näitä ovat 

esimerkiksi PR-ammattilaiset ja (julkisen mielipiteen muodostumiseen vaikuttavat) toimittajat.    

Kansalaisuuden maailma  
Esimerkki: Kaupunkilaisten muodostama kollektiivi jakaa viestejä, joissa painotetaan jaettua etua ja 
solidaarisuutta. Jos nämä aivan tavalliset ihmiset jaksavat, niin pitäisi teidän muidenkin jaksaa. 
Maskeja ei pidetä oman edun takia, vaan sen vuoksi että se auttaa muita. Vaikka ei itse kuuluisi 
riskiryhmään, on ajateltava niitä, jotka siihen kuuluvat. Tilanne on vaikea, mutta sitä voidaan 
helpottaa toimimalla yhdessä ja samojen toimintaohjeiden mukaan.  
 

Kansalaisuuden maailmassa painottuvat solidaarisuus, yhteisöllisyys ja tasa-arvoisuus. Yhteisön etu 

(ja arvo) asettuu yksilön edun edelle. Arvokkaita toimijoita ovat siten kollektiivit, jotka saavat 

mandaattinsa joukkovoimasta: järjestöt, koalitiot, puolueet ja jopa metaorganisaatiot4.  

 

Yksilön arvo juontuu ensisijaisesti hänen ryhmäjäsenyyksistään eli siitä, että hän edustaa muita 

ryhmäänsä kuuluvia. Erityisen arvostettuja yksilöitä ovat siis delegaatit, valtuutetut ja muut edustajat, 

jotka osallistuvat päätöksentekoon edustaen taustallaan olevia yhteisöjä ja yhteenliittymiä. 

Arvokkuutta voi kuitenkin menettää asettumalla tämän maailman arvoja vastaan. Esimerkiksi 

demokratian henkeä vastaan asettuvalle delegaatille ei tässä maailmassa liikene paljoa arvostusta, 

vaikka hänet olisi demokraattisesti valittu edustajan tehtäväänsä. Vastaavasti, oman henkilökohtaisen 

etunsa syrjään asettava delegaatti saa osakseen enemmän arvostusta osoittaessaan pystyvänsä 

irtautumaan yksilöllisestä tilanteesta ja ”nousemaan sen yläpuolelle” edustajan roolissaan.  

 

Luhtakallio ja Ylä-Anttila (2011, s. 37) tiivistävät kansalaisuuden maailman näin:   
Kansalaisuuden maailman (monde civique) selkein lähtökohta on Jean-Jacques Rousseaun teos 
Yhteiskuntasopimuksesta (1997/1762). Solidaarisuus, tasa-arvo, yhteinen hyvinvointi ja kansan tahto 
ovat ajatuksia, jotka herättävät kunnioitusta tässä maailmassa. Arvokkaita toimijoita ovat kollektiivit 

 
4 Organisaatio, jonka jäsenet ovat pääasiassa tai ainoastaan muita organisaatioita 
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pikemminkin kuin yksilöt ja arvokkaita asioita yhdessä hyväksytyt sopimukset.  
[Boltanski & Thévenot 1991, 231–233, 237, 240.].  

Kyse on siis demokraattisen yhteiskuntamme perusasiasta, jonka vuoksi kansalaisuuden maailma on 

erittäin monikäyttöinen. Havainnollistan tätä esimerkin kautta. Julkisen oikeutuksen analyysiä 

ilmastokeskustelun tutkimiseen käyttänyt Tiina Rytky (2020) analysoi maisterintutkielmassaan 

kahden puoluelehden uutisointia ilmastosta. Löydökset noudattivat vahvasti puolueen virallisia 

linjoja, ja Rytky kirjoittaakin tutkimuksessaan seuraavasti: ”Puoluelehdet vetoavat eri moraalisiin 

argumentteihin. Vihreä Lanka vetoaa ekologisuuteen ja kritisoi markkinoiden maailmaa, 

Perussuomalainen vetoaa markkinoihin ja kritisoi ekologisuuden maailmaa. Ne molemmat asemoivat 

itsensä kansan etujen puolustajaksi.” Periaatteessa mikä tahansa poliittinen ryhmittymä voi 

perustella kantaansa kansalaisuuden maailman kautta, sillä politiikassa mukana olevat kirjaimellisesti 

kokevat olevansa kansan asialla. Kansalaisuuden maailmassa on tästä huolimatta mukana 

solidaarisuuden vaatimus, joten sen voidaan mieltää olevan poliittisesti vasemmalla. Siksi 

kansalaisuuden maailma on usein, mutta ei aina, vastakkainen argumentti markkinoiden maailmalle. 

Markkinoiden maailma  
Esimerkki: Kasvomaskien hinta tavallisille kuluttajille on liian korkea. Vähävaraisten tulisi saada 
ilmaisia maskeja, sillä on kohtuutonta, että heidän olisi matalilla tuloillaan ostettava 
kertakäyttömaskeja päivittäiskäyttöön. Maskien saatavuusongelmien takia maskeista pyydetään 
aivan liian korkeita hintoja, kun ahneet kauppiaat näkevät tilaisuutensa tulleen. Miten palasta 
kangasta ja kahdesta nauhasta kehdataan pyytää kymmenen euroa? Laajasti käytettynä maskit voivat 
helpottaa elinkeinoelämän tukalaa tilannetta sallimalla ja rohkaisemalla asiakkaita palaamaan 
kivijalkaliikkeisiin tekemään ostoksia.  
 

Markkinoiden maailmassa toiminnan motivaattorina on yksilöiden halu omistaa asioita, joita muilla 

ei ole – tai joita muilla on. Varakkuus tuo vapautta. Tarjonnan rajallisuus johtaa kilpailuun, jonka 

avulla voidaan arvioida arvoa – hintaa – joka on arvo(kkuude)n ilmiintymä. Arvottomia ovat sellaiset, 

joille ei ole kysyntää tai jotka eivät ole tarpeeksi laadukkaita tai kiinnostavia.  

 

Markkinoiden maailmassa käypä valuutta ja vaihtoarvo tuovat arvostusta. Arvokkaita ovat varakkaat 

toimijat, joiden varallisuus vapauttaa heidät rajoitteista ja avaa mahdollisuuksia. Yksilön rooli on olla 

kysyntää ja tarjontaa luovat ostaja tai myyjä. Opportunismi ja markkinasuhdanteilla keinottelu ovat 

kannattavia ja kunnioitettavia toimia, samoin näihin liittyvä tietotaito. Markkinoiden maailma 

esiintyy usein teollisuuden maailman kerta, sillä molemmissa painottuvat talous ja taloudellisen 

argumentaation voima.  
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Teollisuuden maailma  
Esimerkki: Keskustelu kasvomaskien tehokkuudesta käy kuumana. Pitävätkö ihmiset niitä silloin kuin 
tarvitsee? Maskien tehosta tässä tilanteessa ei ole tieteellistä konsensusta. Väärin tai 
huolimattomasti pidetty maski on käytännössä tehoton. Insinööri on kehitellyt ilmansuodatuslaitteen, 
jollainen kannattaa hankkia kaikkialle. Ajatellaan, että maskien käyttö ei välttämättä tuo toivottuja 
tuloksia mutta johtaa ongelmiin esimerkiksi maskien saatavuuden kanssa. 
 

Teknologian ja tieteen arvot yhdistyvät teollisuuden maailmassa. Nimi teollisuus ei siis rajaudu 

ainoastaan tuotannon toimijoihin, vaan liittyy yleisemmin tuottavuuteen ja tehokkuuteen. 

Teollisuuden maailman johtajia ovat koulutetut asiantuntijat ja suunnittelijat, esimerkiksi insinöörit. 

Ihmiset ja esineet lähentyvät toisiaan, sillä molempien arvokkuutta määrittävät tehokkuus, 

tuloksellisuus ja toimivuus. Käyttöarvo on tärkeää, samoin standardoitavuus. Arvoa ei anneta 

epäaktiivisille, virheellisille, rikkinäisille, epäluotettaville (jos sen varaan ei voida laskea), 

tuottamattomille tai tehottomille.  

 

Eksperttien asiantuntijuus ja ammattimaisuus edistävät mahdollisimman optimaalisten ratkaisujen 

löytymistä, ja toimien tueksi haetaan nimenomaan mitattavaa dataa ja tilastotietoa. Jos jotain ei voida 

mitata tai analysoida, se ei muodostu teollisuuden maailman kannalta relevantiksi tekijäksi. Tieteellä 

ja laadukkaalla tutkimuksella on merkittävä jalansija, samoin esimerkiksi laatustandardeilla. Yksilön 

arvo on hänen potentiaalissaan toimia ja työskennellä niin, että hän käyttää kykynsä ja energiansa 

tehokkaasti kuin kone.  

Ekologian maailma 
Esimerkki: Kertakäyttömaskien elinkaari on suhteettoman lyhyt. Käytetyt maskit täyttävät 
roskasäiliöt, jos niitä edes vaivaudutaan heittämään keräysasiaan. Niitä löytyy viemäreistä ja eläimet 
sotkeutuvat niihin. Maskit aiheuttavat kohtuuttomasti lisää taakkaa luonnolle, jolla ei ole keinoa 
puolustautua. Suositellaan kangasmaskeja, kertakäyttömaskien konepesua ja vaaditaan 
kierrätyssäiliöitä kertakäyttömaskeille.  
 

Aiheena luonnon oikeudet, ilmastonmuutos muodostavat oman arvopohjansa niin vahvasti, että 

1990-luvun vaihteessa Lafaye ja Thévenot lisäsivät alkuperäisen kuuden maailman joukkoon 

seitsemännen, ekologian maailman. Ekologian maailmassa keskiössä on luonnon monimuotoisuus, 

sen hyvinvointi ja säilyttäminen. Arvokkaita henkilöitä ovat luonnon suojelijat ja puolestapuhujat, 

konservaattorit ja aktivistit. Luonto nähdään kokonaisuutena, joka on arvokas riippumatta siitä 

saatavasta tai saamatta jäävästä hyödystä. Ilmastonmuutoksen ja luonnon oikeuksien merkitys on 

seitsemännen maailman tunnistamisesta asti käytännössä vain kasvanut, ja se on nykyään yleinen ja 

laajalti hyväksytty tapa ja keino perustella toimintaa.  
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3 Kahden aallon vuosi 2020 

Tässä luvussa kertaan koronaan liittyviä tapahtumia vuonna 2020. Covid-19-pandemia ja sen 

hidastamiseksi tehdyt massiiviset toimet saivat aikaan suuria reaktioita koko maailmassa, myös 

Suomessa. Vaikka itse tauti levisi Suomessa verrattain hitaasti, rajoittamistoimet vaikuttivat lähes 

jokaisen suomalaisen elämään maaliskuusta 2020 alkaen. Epidemiologiasta ja virologiasta tuli 

päivänuutisten vakioaiheita, joilta ei voinut välttyä median kanavilla. Uutisissa, lehdissä ja 

sosiaalisessa mediassa arvioitiin rajoitustoimenpiteiden laatua, määrää, ajoitusta ja kohtuullisuutta. 

 

Covid-19-pandemian vaiheista kerrottaessa käytetään usein termiä aalto. Tälle kuvailevalle termille 

ei näytä olevan vakiintunutta määritelmää. Zhang ym. (2021) kuvaavat artikkelissaan A Second 

Wave? What Do People Mean by COVID Waves? – A Working Definition of Epidemic Waves sitä, 

miten pandemian vaiheiden kuvaaminen aaltoina yleistyi nopeasti ympäri maailman, vaikkei 

konsensusta aalloiksi kutsuttujen “tautipiikkien” määrittelystä tai rajaamisesta ole ollut. Siinä missä 

yksi media saattoi raportoida toisesta aallosta, samana päivänä toisessa uutislähteessä voitiin 

keskustella kolmannesta ja ennustaa neljättä. Käsitteenä korona-aalto on siis arkipäiväistynyt. Siinä 

on pandemian etenemisessä ovat havaittavissa nousu- ja suvantovaiheet, jotka muodostavat aaltoja.  

 

Tutkimuksen aineisto on rajattu kalenterivuoteen 2020. Tähän ajanjaksoon Suomessa mahtuu kaksi 

aaltoa, joista ensimmäinen kesti maaliskuusta kesäkuuhun 2020. Tietyksi ajanjaksoksi kohoavat luvut 

sairaalahoidossa olevista tai todetuista tartunnoista erottuvat, kun kuvaajaan piirtyy aaltoa 

muistuttava muoto (ks. kuva 1). Lokakuussa 2020 alkanut toinen aalto kesti vuodenvaihteen yli 

tammikuuhun 2021, mutta on vielä suurimmaksi osaksi aineiston puitteissa. Sitä seurannut kolmas 

aalto helmi-kesäkuussa 2021 on jo tutkimusaineiston rajauksen ulkopuolella. Aaltojen määrittely 

perustuu sairaalahoidossa olleiden koronapotilaiden määrään Hyks-erityisvastuualueella (kuva 1).  
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Kuva 1. ”Ensimmäinen aalto”. HUS-alueen covid-19-tehopaikkojen ja teho-osastoilla hoidettujen covid-19-

potilaiden määrä viikoittain 16.3.–8.6.2020. (Kattainen ym., 2021) 

3.1  Pandemian eteneminen ja viranomaisten toimet sen hidastamiseksi 
 

Tässä alaluvussa kerron pääpiirteittäin, miten Covid-19-pandemian eteneminen tapahtui Suomessa ja 

millaista yhteiskunnallista keskustelua sen ympärillä käytiin vuonna 2020. Lähteenä olen käyttänyt 

Sosiaali- ja terveysministeriön, THL:n ja AVIen tiedotteita sekä Onnettomuustutkintakeskuksen 

raporttia tammi-kesäkuun 2020 tapahtumista (2021). Muut lähteet on merkitty kyseisten kohtien 

perään. En esittele vuoden tapahtumia yksityiskohtaisesti kahdesta syystä. Tässä tutkimuksessa 

tarkoituksena ei ole pandemian etenemisen tai viranomaisten toimien tarkka analysointi vaan 

hyödynnän tapahtumien ajallista ulottuvuutta empiirisen analyysini tukena. Paneudun lisäksi 

tarkemmin viranomaisten ristiriitaiseen viestintään alaluvussa 3.2 muutaman esimerkkitapauksen 

kautta, joita esittelen yksityiskohtaisemmin. 

 

Tammikuu 
Maailman terveysjärjestö (WHO) lähetti 31. joulukuuta 2019 varhaisen varoituksen Kiinassa 

havaitusta virustaudista. Edellinen laaja pandemia oli ollut sikainfluenssa vuonna 2009. Taudin 

leviämistä alettiin seurata asiantuntijoiden ja viranomaisten toimesta nopeasti, vaikka laajemman 

yleisön huomion se sai vasta muutaman viikkoja myöhemmin maaliskuun puolella. Ensimmäinen 

maininta uudesta koronaviruksesta Suomen mediassa on Helsingin Sanomien uutinen tammikuun 7. 

päivältä (Aikkila, 2020). Noin viikkoa myöhemmin, 13. tammikuuta, uusi virus sisällytettiin 

Valtioneuvoston kanslian tilannekeskuksen (VNTIKE) ylimmälle johdolle tarkoitettuun 

turvallisuuskatsaukseen. THL julkaisi ensimmäisen julkisen tilannekuvaraporttinsa 20. tammikuuta.  
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27. päivä tammikuuta Lapin keskussairaalaan saapui kiinalaisturisti, jolla varmistui kahta päivää 

myöhemmin ensimmäinen koronavirustartunta. Samana päivänä tartuntatautilain mukainen 

tartuntatautien neuvottelukunta kokoontui STM:llä. Kokoontumisen tuloksena aloitettiin selvitys 

siitä, onko henkilösuojaimia varastoituna vuoden 2013 materiaalisen varautumisen suunnitelman 

mukaisesti. Neuvottelukunta totesi, että suojainten saatavuus pandemian aikana voi osoittautua 

ongelmalliseksi. WHO tiedotti Covid-19:n olevan kansainvälinen terveysuhka 30. päivä tammikuuta. 

 

Onnettomuusturvakeskuksen raportin (2021) mukaan jo tammikuun lopussa ”Suomessa myynnissä 

olleet suu- ja nenäsuojukset loppuivat apteekeista ja tukkukaupoista, joiden varastot olivat pieniä. 

Taustalla oli todennäköisesti ulkomaan tilanteesta uutisointi, sillä suojautumistarpeesta ei ollut ollut 

suomalaisessa mediassa puhetta.” THL:n internetsivujen mukaan suu-nenäsuojuksen käyttöä 

suositeltiin ainoastaan terveydenhuollon toimipisteiden henkilöstölle ja koronavirusinfektioon 

sairastuneiden potilaiden lähikontakteille. ”– Epidemioiden torjuntatoiminta on Euroopassa ja 

varsinkin Suomessa erittäin vahvalla pohjalla”, kertoi Mika Salminen THL:ltä. (Tapio, 2020) 

 
Helmikuu 
Helmikuun alussa Suomi sai EU:n hätäavun koordinointikeskukselta pyynnön osallistua maskien ja 

muiden suojainten lähettämiseen Kiinaan, mutta suojavälineiden kansallisen riittävyyden vuoksi 

STM kieltäytyi osallistumasta yhteislähetykseen. Helmikuun 11. päivänä uusi koronavirus sai 

kansainvälisen nimen sars-CoV-2 ja sen aiheuttama tauti nimen covid-19. Muutamaa päivää 

myöhemmin uuden koronaviruksen aiheuttama vaikea infektio määriteltiin myös Suomessa 

yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi valtioneuvoston asetuksella. 12. helmikuuta STM antoi 

Huoltovarmuuskeskukselle erityistehtävän hankkia yli puoli miljoonaa hengityssuojainta ja 

suojavisiiriä. Tulevasta suojaintarpeesta ei kuitenkaan ole selkeää käsitystä. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon varautumisen koordinaatioryhmä kävi läpi henkilösuojaimien tilannetta 19. 

helmikuuta. Selvitysten perusteella tiedettiin, ettei suojaimia ole varastoissa materiaalisen 

varautumisen vuoden 2013 raportin mukaisia määriä. 

 

Hallitus käsitteli koronavirustilannetta ensi kerran neuvottelussaan 26. helmikuuta ja sai THL:ltä 

ensimmäisen uhka-arvion koronaviruksesta. Neuvottelussa sovittiin Covid-19-koordinaatioryhmän 

perustamisesta. Samana päivänä vahvistui ensimmäinen koronavirustapaus suomalaisella, joka on 

palannut maahan Milanosta. Viranomaisten julkinen viesti oli, että Suomessa epidemioihin on 

varauduttu hyvin. Pandemialla ei ollut juurikaan vaikutuksia kansalaisten arkeen helmikuussa. THL:n 

johtava asiantuntija kehotti kansalaisia huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta kaikissa tilanteissa. 
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Suu-nenäsuojukset eivät ole tehokkaita tartunnan ehkäisyssä, vaan tehokkain tapa on huolellinen 

käsien pesu. 

 

Maaliskuu 
Hengityksensuojaimien ja suu-nenäsuojien kysyntä kasvoi maaliskuun alkupuolella merkittävästi. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tiedotti, että vain vaatimusten mukaisia suojaimia oli lupa 

myydä. Kansalaiset hamstrasivat vessapaperia, ruokatarvikkeita ja käsidesiä, mikä sai laajasti 

mediahuomiota. 6. päivä maaliskuuta EU:n terveysministerit keskustelivat hengityssuojatilanteesta 

Brysselissä, sillä toimitukset Aasiasta olivat keskeytyneet toimitusvaikeuksien vuoksi. Maskit olivat 

loppuneet useista unionin jäsenmaista (Yle Uutiset, 2020). Varsinais-Suomessa todettiin 

ensimmäinen koronavirustartunta 8. maaliskuuta. Samana päivänä tasavallan presidentti julkaisi 

Presidentin kynästä -blogikirjoituksen, jossa hän toi ilmi huolestuneisuutensa koronan leviämisestä 

Suomeen. 

 

Maaliskuun 11. päivä WHO julistaa koronavirusepidemian pandemiaksi ja THL kertoi ministeriöiden 

valmiuspäällikkökokouksessa, että sen alkaminen oli odotettavissa Suomessa lähiaikoina. 

Terveydenhuollon ylikuormittuminen vältettäisiin, jos tapaukset jakautuisivat pidemmälle 

aikavälille. Ylimitoitettuja torjuntatoimia oli syytä välttää, koska liiallisista rajoituksista johtuvan 

suoran haitan lisäksi rajoituksilla voitaisiin monissa tapauksissa ainoastaan lykätä joka tapauksessa 

puhkeavaa pandemiaa. Esimerkiksi suurten yleisötapahtumien kieltämisellä ei olisi THL:n arvion 

mukaan toivottua vaikutusta. 

 

Tartuntojen määrä lisääntyi jyrkästi kuun puoliväliä lähestyttäessä. Ulkoministeriö ei enää suositellut 

matkustamista mihinkään, sillä koronavirukseen sairastumisen riski katsottiin kohonneeksi koko 

maailmassa. Tanska ja Viro sulkivat rajansa. Perjantaina 13. päivä aluehallintovirastot antoivat 

tartuntatautilain perusteella määräykset, joiden mukaan yli 500 hengen yleisötilaisuudet sisä- ja 

ulkotiloissa kiellettiin kuukauden ajaksi.  

 

Suomen hallitus julisti poikkeusolot 16. päivä maaliskuuta, jonka vuoksi koulut suljettiin ja siirrettiin 

etäopetukseen ja julkiset kokoontumiset rajattiin kymmeneen henkilöön. Vierailut hoitolaitoksissa ja 

sairaaloissa kiellettiin, mikä herätti laajasti huolta ikääntyneiden kansalaisten pärjäämisestä. Laaja 

etätyösuositus astui voimaan ja valtion ja kuntien kulttuuri-, liikunta- ja kokoontumistilat suljettiin. 

Yli 70-vuotiaita kehotettiin pysymään erillään muista ihmisistä.  
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Ensimmäinen koronavirukseen liittyvä kuolema kirjattiin HUSin vastuualueella 20. maaliskuuta, 

lähes kaksi kuukautta ensimmäisestä vahvistetusta tautitapauksesta Suomessa. Valmistautuminen 

pandemiaan oli käynnissä ja suuren osan siitä muodosti terveydenhuollon henkilökunnan 

tarvitsemien suojavarusteiden hankkiminen. Yle uutisoi 21. maaliskuuta, että suojavarusteiden 

saamisessa Suomeen oli suuria ongelmia, ja täällä jo olevia suojavarusteita käytettiin turhaan. ”Tässä 

kaivataan nyt ohjeistusta, kuka käyttää ja minkä tasoisia suojavarusteita. Ohjeistusta ollaan 

tekemässä, sekin on ensi viikon asia,” vastasi STM:n ylijohtaja Päivi Sillanaukee kansalaisten huoliin 

(Yle Uutiset ym., 2020).  

 

Maaliskuussa käsidesituotteiden tarjonta laajeni, kun muun muassa apteekit ja alkoholijuomien 

valmistajat alkoivat tarjota desinfiointiaineitaan. Kuun lopulla Suomi jäi ainoana maana ulos EU:n 

sopimuksesta, jolla hankittiin kriittisiä lääkintätarvikkeita (Lampela, 2020) STM teki 

huoltovarmuuskeskukselle toisen, suuremman hankintapyynnön lähes 20 miljoonasta 

suojainvarusteesta. Runsaasti huomiota saanut poikkeuksellinen toimi Uudenmaan rajojen 

sulkemiseksi alkoi 28. maaliskuuta. Se purettiin yli kahta viikkoa myöhemmin 15. huhtikuuta. 

 
Huhtikuu 

Huhtikuussa suomalainen yhteiskunta oli laajasti sulkeutunut, ja tilanteesta alettiin laajalti käyttää 

termiä lockdown. 4. päivä suljettiin ravitsemisliikkeet.  Kuun ensimmäinen päivä VNK:n pandemiaan 

keskittyvä operaatiokeskus aloitti toimintansa. Sen tarkoitus oli parantaa tilannekuvaa sekä 

hallituksen päätösten ja linjausten vaikutusten seurantaa. Samalla viikolla THL ja STM lähettivät 

kaikille suomalaisille kansalaiskirjeen koronasta. Kirjeessä oli ohjeita virukselta suojautumisesta, 

ohjeet oman tai läheisen sairastumisen varalta sekä toimintaohjeita yli 70-vuotiaille suomeksi, 

ruotsiksi ja saamelaisten kotiseutualueella saameksi. THL julkaisi kirjeen verkkosivuillaan 18:lla eri 

kielellä sekä videoina suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarustetilanne oli huonontunut ja suojavarusteiden kysyntä 

lisääntynyt merkittävästi huhtikuun alkuun mennessä. Selvityksen kohteena oli kotimaisen tuotannon 

nostaminen, ja STM sai EK:lta listan noin 50 kotimaisesta yrityksestä, jolla oli valmius tuottaa 

suojaimia. 3.päivä huhtikuuta Yhdysvaltojen tautivirasto (CDC) lisäsi kotisivuilleen osion, jossa 

suositteli kangasmaskien käyttöä (Megerian ym., 2020). Monenlaisia kotitekoisia kasvosuojaimia 

näkyi yhä enemmän myös Suomessa. Tukes, TTL ja Fimea antoivat yhteisen ohjeistuksen 

turvalliseen kasvomaskien käyttöön. Ohjeistuksessa kerrottiin, että itse tehty maski ei suojaa 

virukselta, vaan siitä on pahimmillaan haittaa. Itse tehty maski voi olla viruksenlevittäjä, jos 
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oikeanlaisesta hygieniasta ei pidetä huolta. Seuraavalla viikolla Naisten valmiusliitto, Marttaliitto ja 

Tekstiiliopettajaliitto julkaisivat kankaisten kasvomaskien valmistus- ja käyttöohjeet ilmaiseksi 

kansalaisille. Tätä olivat heiltä toivoneet suojavarusteiden riittävyydestä huolissaan olevat 

kansalaiset. Ohjeistuksen laatimisessa otettiin huomioon TTL:n, THL:n, Tukesin ja Fimean ohjeet. 

 

Suojavarustehankinnoissa ilmenneiden puutteiden ja niistä seuranneen luottamuspulan takia 

huoltovarmuuskeskuksen johtaja irtisanoutuu 10. huhtikuuta. Asiaa käsiteltiin laajasti julkisuudessa. 

THL ja STM tiedottivat yhdessä 18. huhtikuuta, etteivät ne anna ohjeistusta tai yleistä suositusta 

hengityssuojaimien tai kangasmaskien käyttöön julkisilla paikoilla. Tiedotteen mukaan kankainen 

kangasmaski voi pahimmillaan lisätä tartuntariskiä. 22. päivä VTT tiedotti kansalaisille maskien 

puhdistamisesta kotioloissa ja siihen soveltuvista menetelmistä. Ympäristöministeriö asetti Kestävä 

elvytys -työryhmän laatimaan ehdotuksia koronakriisin jälkeisistä elvytystoimista, jotka vastaavat 

samalla ilmastokriisiin ja luonnon köyhtymiseen. EK:n exit-ryhmän raportti julkistettiin 29. 

huhtikuuta. Siinä ehdotettiin, että Suomessa tulisi ottaa käyttöön kansalliset maskistandardit kuten 

Ranskassa. 

 

Huhtikuun loppuun mennessä suu-nenäsuojusten varastoja oli saatu kasvatettua kuukauden 

ennustettua kulutusta vastaavaksi puskuriksi. Vuorokausitarve oli STM:n arvion mukaan 500 000 

suu- ja nenäsuojusta ja 50 000 hengityssuojainta. Jos suojusten käyttösuositus olisi ulotettu 

laajemmalle, tarvittavat kappale määrä olisi ainakin kaksinkertaistunut.  

 

Toukokuu 

6. päivä toukokuuta pääministeri Sanna Marin kertoi täysistunnossa, että hallitus haluaa tehdä 

maskisuosituksen nimenomaan kankaisiin kasvomaskeihin liittyen, koska kirurgisia suojaimia ei ole 

riittävästi kaikkien kansalaisten tarpeisiin. Istunnossa päättäjiltä toivottiin yleistä maskisuositusta, 

johon pääministeri vastasi, ettei yksikään toinen Pohjoismaa suosittele suojaimien käyttöä. 

Pääministerin mukaan myöskään itse tehtyjen kasvosuojainten hyödyistä tai haitoista ei ole 

kiistatonta tietoa. 29. päivä toukokuuta STM julkaisi tilaamansa maskiselvityksen. Selvityksen 

mukaan maskien hyöty on arjessa vähäinen tai olematon.  

 

Kesäkuu 

Ravintolat ja kahvilat avattiin kesäkuussa rajoituksin. Julkisia tiloja avattiin ja esimerkiksi 

urheilukilpailuja voitiin taas järjestää, kunhan niiden yleisömäärä oli alle 500 henkilöä. Arvostetussa 

Lancet-tiedelehdessä julkaistiin 1. kesäkuuta WHO:n rahoittama artikkeli, jonka mukaan maskit ovat 
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osa koronaviruksen leviämisen torjuntaa. Seuraavana päivänä Suomessa Eroon koronasta -työryhmä 

ehdotti, että viranomaiset suosittelisivat maskien käyttöä julkisissa tiloissa. Maskien käyttö 

pienentäisi riskiä siitä, että sairastuneet levittäisivät tietämättään tautia. Myös suomalainen 

tutkijaryhmä kyseenalaisti kesäkuussa julkisesti STM:n tilaaman selvityksen johtopäätökset ja 

puolustaa maskien hyödyllisyyttä.  

 

Hallitus pysyi linjassaan ja ilmoitti että kokonaisarvioon perustuen se ei anna suositusta 

kasvomaskien käytöstä tässä tautitilanteessa. Tiedotustilaisuudessa perhe- ja peruspalveluministeri 

Krista Kiuru perusteli hallituksen kantaa asiantuntijoiden eriävillä näkemyksillä maskien hyödyistä. 

Hallitus arvioi 15. kesäkuuta 2020, että pandemia on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin 

toimivaltuuksin ja luopui valmiuslain käytöstä, koska sille ei ollut enää laillista perustetta 

tautitilanteen kohennuttua. Poikkeusolot päättyivät 16. kesäkuuta 2020. 

 
Heinäkuu 

Heinäkuussa mediassa uutisoitiin EU-asiantuntijoiden suosituksesta käyttää kasvomaskeja junissa.  

Tukes vaati hallinnollisella päätöksellä yhden hengityksensuojaimen markkinoilta poiston 4. 

heinäkuuta, joka on ainoa hengityksensuojaimiin liittyvä markkinavalvontapäätös vuonna 2020.  

Kuun lopulla THL:n edustaja kertoi maskisuositusten muutoksen olevan harkinnassa. STM:n 

tilaaman maskiselvityksen uudelleenanalysoinnin perusteella saatiin tieteellistä näyttöä siitä, että 

maskit estäisivät tartuntoja. Toisen aallon mahdollisesta saapumisesta käytiin keskustelua mediassa. 

 
Elokuu 

Koronavirustilanne oli elokuussa rauhallinen, vaikka tartuntojen määrä ja taudin ilmaantuvuus 

nousivat elokuun alussa kesä- ja heinäkuun alun mataliin lukemiin verrattuna.  Rajoitukset olivat 

voimassa enää yli 500 hengen tilaisuuksissa. Virallisen maskisuosituksen puuttuessa kansalaiset ja 

yritykset noudattavat monenlaisia toimintatapoja. Yle uutisoi 4. elokuuta esimerkiksi VR:n 

työntekijöiden kustantavan maskinsa itse, koska THL:n virallinen suositus puuttui. Samana päivänä 

Helsingin Sanomat otti pääkirjoituksellaan ”Kasvomaski voi auttaa koronaviruksen torjunnassa” 

vahvasti kantaa vapaaehtoisen maskien käytön puolesta ja ennakoi, että pian olisi tulossa 

viranomaisilta uusi suositus asiasta (Helsingin Sanomat, 2020). 

 

Suositus kasvomaskien käyttöön tuli Suomessa verrattain myöhään. 13. päivä elokuuta THL viimein 

linjasi, että kasvomaski on yksi keino ehkäistä uusia tartuntoja. Huonontuneen koronavirustilanteen 

takia hallitus päätti puoltaa THL:n antamaa suositusta kasvomaskien käytöstä tilanteissa, joissa 



22 

lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista, esimerkiksi joukkoliikenteessä. Suomessa ei ennen tätä 

oltu annettu mitään virallisia suosituksia kasvomaskien käytöstä. Monissa muissa maissa oli tässä 

vaiheessa otettu vaikean tautitilanteen vuoksi käyttöön jo varsinaisia maskipakkoja.  

 

Yritykset ja muut toimijat ottivat maskisuosituksen hyvin nopeasti käyttöön. Samalla tiedostettiin, 

että Suomen linja oli suositus eikä määräys maskien käytöstä. HSL:n tiedotteessa 13. elokuuta 

ohjeistettiin: ”Jos käytät itse maskia ja huomaat, ettei joku toinen käytä, toivomme, ettet huomauta 

asiasta.” (Helsingin seudun liikenne, 2020) Elokuun viimeisenä viikonloppuna VR:n ja Helsingin 

Sanomien arvion mukaisesti joukkoliikenteessä maskeja käytti vain 20–30 prosenttia matkustajista. 

 

Syyskuu 
Syyskuun alkaessa tartuntamäärät olivat tasaantuneet ja pysyneet elokuun ajan suurin piirtein samalla 

tasolla. Testaamisesta oli tullut niin laajamittaista, että THL:n mukaan tartuntamäärien suora vertailu 

kevään tilanteeseen voisi olla harhaanjohtavaa. Syyskuun 24. päivä THL päivitti ohjeistustaan niin, 

että kasvomaskin käyttösuositus laajeni lähes kaikkiin julkisiin tiloihin. THL:n suunnitelman mukaan 

maskisuositus laajenisi koskemaan julkisia sisätiloja sekä yleisötilaisuuksia, joissa lähikontakteja ei 

voitaisi välttää, jos pandemia syksyn aikana etenisi kiihtymisvaiheeseen. Tiedotteessa kerrottiin, että 

”kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä 

ympäristöön". 
 
Suomalaiset noudattivat suositusta puutteellisesti. THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi 

Helsingin Sanomissa 25. syyskuuta 2020, ettei maskien käyttö ollut sillä hetkellä ideaalitasolla: 

”Maskien käyttö on osin tiedotusasia, mutta pitkälti tämä on myös asenneasia. Maskin käyttösuositus 

täytyy ottaa vakavasti. Meidän kaikkien pitäisi sitä noudattaa”. (Löytömäki, 2020) Sosiaali- ja 

terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki samassa julkaisussa, että voimassa 

ollut maskisuositus ”ei tahdo toteutua” ja korosti yksilöiden vastuuta maskien käytössä.  

 

Lokakuu 
Pandemian toinen aalto nousi syys-lokakuussa. 8. päivä lokakuuta Pääministeri Sanna Marin kertoi 

hallituksen kyselytunnilla, että maskisuositusta ei annettu keväällä, koska maskeja ei olisi ollut 

saatavilla riittävästi. Tästä seurannutta vilkasta keskustelua käsittelen tarkemmin seuraavassa 

alaluvussa. STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila julkaisi 14. lokakuuta kolumnin, jossa hän avasi 

maskisuosituksen taustoja. Varhilan mukaan hallitus on toiminut systemaattisesti tautitilanteen 

mukaan ja nojannut asiantuntijatietoon päätöksenteossaan koko koronapandemian ajan. 
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Marraskuu 

Marraskuussa kasvomaskin käyttöä suositeltiin niin yksityisen kuin julkisen sektorin työpaikoille 

kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa. Myös yläkouluihin tuli voimaan maskisuositus. 

Harrastustoiminta sisätiloissa ja yli 10 hengen tilaisuudet kiellettiin taas HUS-alueella 30. 

marraskuuta. 

 

Joulukuu 
Vuoden loppuun mennessä uutiset rokotteista alkoivat luoda toivoa tilanteen parantumisesta. 

Ensimmäiset rokotteet koronavirusta vastaan annettiin Suomessa joulukuun 27. päivänä. Huolena 

olivat koronavirusrokotteiden hidas käyttöönotto- ja jakelu sekä rokotettavien valtava määrä. Samaan 

aikaan alettiin uutisoida uusista varianteista, jotka voivat levitä nopeammin tai olla vaarallisempia 

kuin nyt maailmalle levinnyt muunnelma.  

 

Vaikka maskipakko aiheutti runsaasti keskustelua syksyn aikana ja toisen aallon myötä pitkälle 

kevääseen 2021, ei Suomeen julistettu maskipakkoa. Hallitus kertoi vielä maaliskuun lopussa 2021 

valmistelevansa maskipakkoa mahdollisena toimenpiteenä, mutta toisen aallon laantuessa huhti-

toukokuussa 2021 ei sen käyttöönottoon nähty enää tarpeeksi vahvoja perusteluja. Aika siis ajoi sen 

ohi. Maskisuositukset pysyivät voimassa vielä pitkään.  

3.2  Asiantuntijoiden ja viranomaisten ristiriitainen viestintä maskien 

tärkeydestä  

 

Pandemian aikana kansalaiset vaikuttivat kaipaavan päättäjiltä ja asiantuntijoilta yksiselitteisiä 

vastauksia ja toimintaohjeita. Niitä ei kuitenkaan kerta kaikkiaan ollut saatavilla. Kasvosuojaimista 

käyty julkinen debatti tarjoaa monia havainnollistavia esimerkkejä asiantuntijoiden ristiriitaisesta 

viestinnästä koskien kasvomaskien hyötyjä ja haittoja. Tässä luvussa nostan niistä esille erityisesti 

mediassa runsaasti näkyvyyttä saaneen THL:n pääjohtajan haastattelun ja sen syksyisen jälkipuinnin. 

On loogista, että kansalaisten on ollut hankala selvittää kunkin viranomaisen kanta kasvosuojainten 

käyttöön.   
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Onnettomuustutkintakeskuksen raportin (2021, s.24) mukaan viranomaisten ja julkisten toimijoiden 

viestintä poikkeusoloista ja valmiuslain käyttöönotosta [maaliskuussa] oli yhdenmukaista 5 . 

Viestinnän yhtenäisyyttä edesauttoi laaja poliittinen tuki hallituksen toimille. Uudenmaan sulkuun eli 

liikkumisrajoituksiin maalis-huhtikuun vaihteessa ei tiedotusvälineissä juuri kohdistettu kritiikkiä, 

vaan niistä kerrottiin neutraalin raportoivaan tai myönteiseen sävyyn. Viranomaisista aktiivisimpia 

viestijöitä olivat Poliisi ja pääministeri Sanna Marin, johon median uutisointi vahvasti henkilöityi. 

 

Epäselvyydet rajoituksista ja niiden tulkinnoista saivat AVIt perustamaan koronainfo-

puhelinpalvelut, jotka 13. maaliskuuta alkaen vastasivat kansalaisten runsaisiin yhteydenottoihin 

AVIen päätöksistä ja niiden tulkinnoista. Myös Tukesille tehtiin paljon tiedusteluja maskeihin 

liittyen, mutta se totesi ainoastaan kuluttajakäyttöön tarkoitetut henkilösuojaimet kuuluvan 

toimialaansa. Kotitekoisten henkilösuojainten asemaan liittyi merkittävää epäselvyyttä.  

 

Huhtikuussa Helsingin Sanomien teettämän kyselytutkimuksen mukaan 70 % suomalaisista katsoi, 

että hallituksen rajoitustoimet koronaviruksen leviämisen estämiseksi ovat sisällöltään sopivia. 

Samaan aikaan julkinen keskustelu alkoi kiihtyä. Huhtikuun alkupuolella keskustelu kasvosuojainten 

käytöstä alkoi kiihtyä. Suomessa seurattiin muiden maiden toimia ja spekuloitiin maskisuosituksesta. 

Huhtikuun 3. päivä Yhdysvaltojen tautivirasto (CDC) käänsi kantansa ja alkoi suosittelemaan 

kangasmaskien käyttöä (Megerian ym., 2020). Pian perässä seurasi myös Euroopan tautivirasto 

ECDC.  

 
Keväällä 2020 tehdyssä tutkimuksessa (Matikainen ym., 2020) kaksi kolmasosaa suomalaisista koki, 

että asiantuntijoiden erisuuntaiset suositukset olivat hämmentäneet heitä. Julkisuudessa vuoronsa 

saivat lukuisat toisistaan poikkeavat arviot ja katsantokannat. Välillä nopeasti muuttuneet 

ohjeistukset aiheuttivat kansalaisissa epätietoisuutta. Onnettomuustutkintakeskuksen koronaraportin 

mukaan huhtikuussa  
”suurimpien [suomalaisten] tiedotusvälineiden uutisoinnissa noin kolmasosassa suositeltiin maskin 
käyttöä yksityishenkilöille ja noin viidesosassa kerrottiin, ettei maskeista ole hyötyä. Suurin osa 
uutisista ei ottanut kantaa tai suositteli ensisijaisesti muita viruksen leviämistä estäviä keinoja.” 
(Onnettomuustutkintakeskus, 2021, s. 37) 

 

Sosiaali-ja terveysministeriön (STM) edustajat edustivat julkisuudessa maskikielteisintä 

asiantuntijajoukkoa. THL:n asiantuntijoiden kannanotot taas jakaantuivat melko tasaisesti 

 
5 Raportti koskee ajanjaksoa tammi-heinäkuu 2020. 
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suositteleviin ja kyseenalaistaviin. Viranomaisten eriävien näkemysten kamppailu julkisuudessa 

tiivistyi näkyvimmin THL:n pääjohtaja Markku Tervahaudan haastatteluun 14. huhtikuuta. 

Tervahauta poikkesi THL:n virallisesta linjasta suosittelemalla tavallisille kansalaisille 

kangasmaskien käyttöä Helsingin Sanomissa julkaistussa haastattelussaan (Vainio, 2020). 

Tervehaudan mukaan muut kuin kotitekoiset maskit tulisi edelleen jättää terveydenhuollon 

henkilökunnan tarpeeseen. Jo samana iltana STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila tyrmäsi 

kehotuksen Tervahaudan "omana ajatteluna" A-Studiossa. Kansliapäällikön mukaan THL:n 

pääjohtajan sanoja ei tullut pitää virallisena suosituksena, sillä selvää näyttöä maskien hyödyistä ei 

ollut.  

 

Tapauksen jälkeen STM ja THL tiedottivat yhdessä 18. huhtikuuta, että ne eivät anna ohjeistusta tai 

suosittele maskien käyttöä liikuttaessa julkisilla paikoilla. Tiedotteen mukaan kankainen 

kangasmaski voisi pahimmillaan lisätä tartuntariskiä. Kannan taustalla oli huoli maskien 

riittävyydestä terveydenhuollon henkilöstön käyttöön.  

 

Toukokuun aikana viranomaiset lievensivät kantaansa maskin käytöstä julkisissa tiloissa, ja HUSin 

edustaja jopa suositteli sitä julkisesti. Viranomaiset myös julkaisivat ohjeet kangasmaskin 

oikeaoppiseen käyttöön. 15. toukokuuta THL:n pääjohtaja Tervahauta kommentoi Marja Sannikka-

ohjelman haastattelussa Ylellä maskisuositusasian olevan STM:n vastuulla, ja että asiaan liittyy 

”herkkyyksiä, jotka eivät liity itse tähän epidemian hoitoon vaan ovat muuten ehkä yhteiskunnallisia. 

Asia voi olla esimerkiksi politisoitunut.” (Sannikka, 2020) 

 

Odotukset maskien hyödyllisyyden todistamisesta keskittyivät STM:n tilaamaan selvitykseen 

väestön kasvosuojainten käytöstä. 29. päivä toukokuuta julkistetun selvityksen mukaan maskien 

käytön vaikutus Covid-19-pandemian leviämiseen olisi vähäinen. Tutkimusta kritisoitiin sen 

julkaisun jälkeen muun muassa Helsingin Sanomissa, johon joukko tutkijoita kirjoitti tutkimuksen 

tulokset kyseenalaistavan vastineen. Hanna M. Ollilan johtama suomalainen tutkijaryhmä argumentoi 

31. heinäkuuta, että kasvosuojainten hyötyä koronaviruksen torjunnassa tulisi pitää merkittävänä. 

Samaan aineistoon pohjautuneen meta-analyysin mukaan maskit alensivat käyttäjiensä 

sairastumisriskiä kolmanneksella (Ollila & Laine, 2020). 
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Meltwaterin tekemässä teema-analyysissa Viranomaisviestintä koronapandemiassa (2021) 6 

kasvomaskien käyttö näyttäytyi mediassa monitahoisena aiheena, sillä sitä käsiteltiin julkisuudessa 

monen puhujan suulla ja vastakkaisin näkemyksin. Analyysin mukaan näkyvin kasvomaskien käyttöä 

vastustanut viranomainen oli STM, ja selvimmät puolestapuhujat hallituksen tiedepaneeli ja Eroon 

koronasta -työryhmä. Selkeiden määräysten perään kuulutti myös Helsingin Sanomien 

toimituspäällikkö Esa Mäkinen kolumnissaan 6. kesäkuuta 2020: 
”Sen sijaan että yritetään antaa yksiselitteisiä määräyksiä hallintoalamaisille, kannattaisi yrittää 
vedota avoimuuden ja yksityiskohtaisten perusteluiden kautta. Vaikka näin: Maskeista näyttäisi olevan 
jotain hyötyä, mutta hankaluudet A, B, ja C huomioiden emme tällä hetkellä aio suositella maskien 
käyttöä.” (Mäkinen, 2020) 

 

Pandemian toinen aalto nousi syys-lokakuussa. Lokakuussa tiedotusvälineiden ja kansalaisten 

huomio palasi kevään tapahtumiin. Pääministeri Sanna Marin kertoi hallituksen kyselytunnilla 8. 

lokakuuta, että maskisuositusta ei annettu keväällä, koska maskeja ei olisi ollut saatavilla riittävästi. 

Asiasta syntyi kohu ja sitä puidaan niin lehdissä kuin sosiaalisen median kanavilla. Twitterissä 

entinen kansanedustaja Mikael Jungner syytti virkamiehiä valehtelusta. 

Kuva 2. Kuvakaappaus Twitter-pikaviestipalvelusta (Jungner, 2020). 

 

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru selitti hallituksen kevään maskilinjaa tilanteen 

epävarmuudella. Suomessa ja naapurimaissa ajateltiin tuolloin laajalti, ettei maskin käyttö olisi 

tieteellisesti perusteltua. Ministeri Kiuru tähdensi hallituksen tekevän päätöksensä tieteeseen 

perustuen ja muistutti, että kesällä Suomessa oli siirrytty niin kutsuttuun suvantovaiheeseen. Maskin 

 
6 Onnettomuustutkintakeskus teetti oman selvityksensä yhteydessä mediaseurantayritys Meltwaterilla 

erillisselvityksen pandemiaan liittyvästä medianäkyvyydestä suomalaisissa tiedotusvälineissä 
seurantajaksolla 1.1.– 31.7.2020. 
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käytön suosittelu kesähelteillä olisi myös voinut olla vaikeaa. Oppositiopuolue Kokoomus päätti 

esittää epäluottamusta ministeri Kiurulle. Puolue vetosi kasvomaskiasian lisäksi myös THL:n 

pääjohtaja Tervahaudan esittämään kommenttiin keväällä Ylelle.  

 

Pian tämän jälkeen Tervahauta kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että STM ei keväällä antanut 

THL:n viestiä maskien käyttämisestä, vaikka THL olisi halunnut jakaa kansalaisille laajalti tietoa 

maskien käytön tärkeydestä ja siitä, miten käyttää maskeja oikein. STM ei pitänyt tätä tarpeellisena 

ja esti tiedotuksen. STM ei kuitenkaan ollut saanut THL:lta virallista pyyntöä maskisuosituksen 

antamisesta. Vastauksena STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila julkaisi kolumnin, jossa hän avaa 

maskisuosituksen taustoja. Varhilan mukaan hallituksen toiminta oli ollut systemaattista koko 

kevään ajan ja nojannut vahvasti asiantuntijatietoon. Epäluottamusäänestyksessä ministeri Kiuru 

säilytti eduskunnan luottamuksen. 

 

Keskustelu kasvomaskeista jatkui siis pitkälle syksyyn. Tiedotusvälineissä kritisoitiin 

viranomaisten epäselviä linjauksia, mutta olivat myös itse osallisina epäselvään uutisointiin. 

Uutisointia sekoittivat myös raportit muiden maiden maskikäytännöstä, WHO:n ja ECDC:n 

muuttuvista suosituksista sekä epätarkkuudet siitä, mistä rajoituksista, suosituksista tai edes 

millaisista maskeista kulloinkin oli kyse. On ymmärrettävää, jos edes uutisia tarkkaan seuraavat 

kansalaiset eivät pystyneet uutisten perusteella ymmärtämään viranomaisten kantoja kasvomaskien 

käyttöön.  

 

Tämä julkisesti käyty maskisuositusdebatti pyrki tasapainottelemaan suhteellisen vähän tutkitun 

tieteellisen pohjan päällä samalla kun se törmäsi logistisiin realiteetteihin. Jos maskeja olisi ollut 

saatavilla enemmän tai jos kotitekoisten maskien valmistamista olisi tuettu heti alussa, olisiko 

tieteellinen tuki maskien käytölle löydetty Suomessa aiemmin? Kilpailevat näkökannat ja intressit 

selkeän viranomaisnäkemyksen puuttuessa loivat oivan alustan kansalaiskeskustelulle niin 

(virtuaalisissa) kahvipöydissä, sosiaalisessa mediassa kuin Helsingin Sanomien mielipidepalstalla. 

 
 

3.3  Yksilön moraali ja vastuu maskien käytössä 
 

Moraalifilosofiassa vastuulla tarkoitetaan sitä, miten erilaiset teot ja tekemättä jättämiset ja niiden 

seuraukset liittyvät toimijoihin, kuten yksilöihin ja organisaatioihin. Vastuu voi siis olla syyllisyys 
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(menneisyydessä tapahtuneeseen) tekoon ja sen seurauksiin. Vastuu voi olla myös velvollisuus toimia 

tietyllä tavalla nyt tai tulevaisuudessa. (Lahikainen, 2020) 

 

On yleisesti hyväksytty tosiasia, että yksilön toiminnan ei pitäisi olla rikollista, tai muita vaarantavaa 

tai muille vakavaa haittaa aiheuttavaa. Klassinen henkilökohtaisen vapauden laajuudesta ja rajoista 

kirjoittanut on John Stuart Mill, jonka merkkiteos Vapaudesta julkaistiin vuonna 1859. Mill kirjoitti:  
”Ainoa tarkotus, jossa oikeudella voidaan käyttää valtaa jonkun sivistyneen yhteiskunnan jäsenen yli 
vastoin hänen tahtoansa, on tarkotus estää muiden vahinkoa. -- Ainoa osa ihmisen käytöstä, josta hän 
on vastuunalainen yhteiskunnalle, on se, joka koskee muita. Siinä osassa, joka koskee häntä itseänsä, 
on hänen vapautensa oikeudella ehdoton. Itsensä ylitse, oman ruumiinsa ja sielunsa ylitse on ihminen 
itsevaltias.” 
 – ote teoksesta Vapaudesta (Mill, 1859/1891) 

 

Kasvomaskien käyttöä koskevaa suositusta tai pakkoa voidaan ajatella epäoikeudenmukaisena 

puuttumisena yksilönvapauteen. Pandemian aikana yksilöt ovat tartuntataudin levittäjiä. Yhdenkin 

yksilön toiminnalla voi olla erittäin merkittäviä vaikutuksia, kuten tutkimukset ja uutiset 

supertartuttajista havainnollistavat. Yhden ihmisen valinta vaikuttaa muihin ihmisiin myös muuten 

kuin tartuttajan roolin kautta. Kulkiessa maskitta kaupungilla voi välittää kanssakulkijoillen viestin, 

ettei maskin käyttöä koskevia suosituksia kannata ottaa vakavasti. Vastaavasti asianmukaisen 

esimerkin voima voi olla sen suoria vaikutuksia suurempi. Näiden mekanismien mukaan muodostuu 

myös joukkopaine toimia suositusten mukaan.  

 

Arkipäivään kuuluu lukuisia, usein huomaamatta jääviä valintoja, joiden tekeminen on pitkälti 

automatisoitu. Näitä ovat valinnat muun muassa kulkemisesta, kulutuksesta, lähikontakteista ja 

muusta toiminnasta. Poikkeustilanteessa, kuten pandemian aikana, yksilöt joutuvat miettimään mikä 

on moraalisesti oikeaa toimintaa tavalla, joka ulottuu arjen pieniin yksityiskohtiin, niihinkin, joihin 

ei aiemmin ole tarvinnut kiinnittää huomiota. Tähän havaintoon perustuu myös julkisen 

oikeuttamisen teoria (luku 2.2). Viranomaisten antamia määräyksiä tai suosituksia voi olla vaikea 

hyväksyä, jos ne ovat vastoin arkista moraaliamme eli niin kutsuttuja hyviä tapoja (Lahikainen, 

2020). Esimerkkejä tästä ovat kättelemisen vaihtuminen moikkaamiseen tai pandemian alussa 

yleistyneeseen ”kyynärpäätervehdykseen”, tai ikääntyneiden vanhempien tai isovanhempien 

tapaamisia rajoittaneet linjaukset (ks. sivu 19). Yksittäiset kansalaiset ovat siis yhtäkkiä tilanteessa, 

jossa heidän on punnittava ja mukautettava käytöstään radikaalisti muuttuneiden julkisten odotusten 

ja ohjeiden vuoksi. 
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Suomalaiset noudattivat kasvomaskin käyttämistä koskevia suosituksia puutteellisesti. THL:n 

ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi Helsingin Sanomissa 25. syyskuuta 2020, ettei maskien käyttö 

ollut sillä hetkellä ideaalitasolla: ”Maskien käyttö on osin tiedotusasia, mutta pitkälti tämä on myös 

asenneasia. Maskin käyttösuositus täytyy ottaa vakavasti. Meidän kaikkien pitäisi sitä noudattaa.” 

(Löytömäki, 2020.) Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki 

samassa julkaisussa, että voimassa ollut maskisuositus ”ei tahdo toteutua” ja korosti yksilöiden 

vastuuta maskien käytössä. 

 

Yksilön oman toiminnan lisäksi voidaan puhua jaetusta vastuusta ja kollektiivisesta vastuusta. 

Epidemiaa ei voi hillitä, ellei riittävän moni toimi suositusten mukaan. Kollektiivinen vastuu 

muodostuu kuuluessa ryhmiin, jotka joukkovoimalla pyrkivät hillitsemään pandemiaa, esimerkiksi 

kaupungin, työpaikan tai yliopiston tasolla. Kollektiivin jäseninä yksilöt voivat myös painostaa 

kollektiivia toimimaan halutulla tavalla. (Lahikainen, 2020.) 

 

Hallituksen ja viranomaisten rooli poikkeustilanteessa on antaa yksilöille mahdollisimman selkeät 

toimintaohjeet. Julkisesti kerrottu tilannekuva auttaa kansalaisia ymmärtämään, millä perustein 

suosituksia ja ohjeita annetaan. Mitä tiukemmin valtio säätelee kansalaisten toimintaa 

poikkeustilassa, sitä vähemmän kansalaiset periaatteessa joutuvat miettimään omaa vastuutaan. Jos 

suositus muuttuu pakoksi, osan moraalisesta vastuusta korvaa juridinen vastuu. Vastuuta jää 

kuitenkin myös yksilölle, sillä täysin kattavien suositusten tai määräysten antaminen on 

epätodennäköistä ellei mahdotonta.  
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4 Tutkimusaineisto ja menetelmät 

 

Tässä tutkimuksessa analysoin laadullisen sisällönanalyysin keinoin Helsingin Sanomissa julkaistuja 

kirjoituksia liittyen koronaviruspandemian aikaisiin maskisuosituksiin. Käytän lähteenä juuri 

Helsingin Sanomista kerättyä aineistoa, koska kyseessä on Suomen suurin sanomalehti, joka on ollut 

myös pandemia-aikana luotettu uutislähde (Matikainen ym., 2020). Helsingin Sanomien 

päälevikkialue kattaa Suomen tiheimmin asutetut alueet, jotka ovat pandemian etenemisen kannalta 

erityisen haavoittuvia.   

 

Tämä tutkimus on siis laadullinen tapaustutkimus. Sisällönanalyysin vahvuutena on tuotettu 

yleiskuva aineistosta ja sen teemojen vaihtelusta ja heikkouksena koodauksen monimutkaisuus ja 

monitulkintaisuus. (Tuomi & Sarajärvi, 2009) Tässä tutkimuksessa olen kiinnittänyt erityistä 

huomiota koodauksen esille tuomiseen, jotta lukijalla on mahdollisuus nähdä, millaisiin 

päättelyketjuihin tulkintani perustuvat.  

 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytän Boltanskin ja Thévenotin Julkisen oikeuttamisen 

teoriaa (JOA) ja sen oikeuttamisen maailmoja. Näitä maailmoja ovat inspiraation, kodin, 

kansalaisuuden, maineen, markkinoiden ja teollisuuden maailmat. Olen valinnut mukaan myös 

seitsemännen maailman, ekologian (Lafaye & Thévenot, 1993). Aineiston analyysivälineenä käytän 

edellä mainitusta teoriasta johdettua julkisen oikeuttamisen analyysimenetelmää, jonka myös 

esittelen tässä luvussa. Tämän jälkeen esittelen tutkimusaineistoni ja sen, millä tavoin olen 

analysoinut ja pyrkinyt ymmärtämään sitä.  

4.1  Sanomalehden mielipideosasto julkisen keskustelun areenana 

Julkisuutta voidaan määritellä monin tavoin. Laajassa merkityksessään julkisuutta on kaikki 

”yleiseen hyvään suuntautuva puhe” (Eliasoph, 2004, s. 299–300), jolloin poliittinen keskustelu 

kotona muodostaa osan demokraattista julkisuutta siinä missä eduskunnan debatit, vaalipaneelit, 

tiedotustilaisuudet tai Helsingin Sanomien mielipidepalstan kirjoituksetkin. Poliittista keskustelua ja 

mielipiteenvaihtoa rajoittavissa yhteiskunnissa kotien merkitys julkisen keskustelun areenana 

korostuu entisestään.  

 

Sanomalehdet ovat Suomessa perinteikäs mediamuoto. Helsingin Sanomien edeltäjä, Päivälehti, 

julkaisi ensimmäisen numeronsa 16. marraskuuta 1889. Venäjän keisarikuntaa kohtaan kritiikkiä 
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esittänyt sanomalehti joutui kuitenkin sensuurin kohteeksi ja määrättiin lakkautettavaksi vuonna 

1904. Päivälehden toimittajakunta siirtyi julkaisemaan uutta lehteä, jonka nimeksi tuli Helsingin 

Sanomat. Aikakauden muuttuessa suomalaisten sanomalehtien sisällöt muuttuivat vähitellen 

poliittisista äänitorvista lähemmäksi sitä neutraaliutta ja faktaperusteista journalistista tapaa, joka on 

nykyään yleinen. Suomalaiset ovat ”sanomalehtikansaa”, ja sanomalehdet tavoittavat edelleen 

valtaosan väestöstä. Paperilehtien levikkien lasku on haastanut alaa viime vuosikymmeninä internetin 

ilmaisten sisältöjen lisääntyessä ja monipuolistuessa. (Nieminen & Nordenstreng, 2017.) 

 

Helsingin Sanomat kertoo sivuillaan julkaisevansa mielipidekirjoituksia, koska ”keskustelu vie 

maailmaa eteenpäin”. Lehti kertoo avoimen näkemysten vaihdon lisäävän ymmärrystä siitä, miten 

muut näkevät maailman: 
”Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit parantavat myös yhteiskunnallisia päätöksiä. Tätä 
keskustelua HS:n lukijat voivat käydä mielipideosastolla ja verkon keskustelupalstalla.” (Helsingin 
Sanomat, ei pvm.)  

 

Kenellä on mahdollisuus päästä mielipiteensä kanssa esille palstoille? Yleinen vaihtoehto on toki 

kansalaisena eli omalla nimellä kirjoittaminen. Vaihtoehtoja tälle ovat muun muassa 

asiantuntijastatuksen esille tuominen tai (esimerkiksi kollektiivin tai yrityksen) edustajan aseman 

ottaminen. Oletuksena on, että kukin taho pyrkii julkisuuteen esittääkseen itsensä ja asiansa 

mahdollisimman myönteisessä valossa. Anonyyminä eli nimimerkillä esiintyminen on mahdollista 

lehden toimituksen suostumuksella.  
 

”Nimimerkillä kirjoittamisen hyväksymme vain poikkeustapauksissa. Hyväksyttäviä syitä ovat 
esimerkiksi terveyteen, taloudelliseen asemaan tai muihin arkaluonteisiin aiheisiin liittyvät asiat. Voit 
saada julki korkeintaan yhden kirjoituksen kuukaudessa. Kirjoituksella voi olla enintään kolme 
allekirjoittajaa. Mielipidekirjoitukset julkaistaan myös verkossa. Verkossa julkaistuja kommentteja 
voidaan nostaa HS:n painettuun lehteen.” (Helsingin Sanomat, ei pvm.) 

Pääkirjoituksilla ei ole erikseen esittäjää ja ne tulee käsittää omanlaisenaan aineistokategoriana, sillä 

pääkirjoituksen sisältö edustaa lehden virallista kantaa. Myös esimerkiksi kolumnien ja kommenttien 

kirjoittajat esiintyvät ensisijaisesti ammattinsa mukaisesti toimittajina tai mahdollisesti 

poikkeuksellisesti julkisuuden henkilöinä, eivätkä siis yksittäisinä kansalaisina. Henkilöt, joilta 

Helsingin Sanomat tilaa kolumneja, ovat erilaisessa asemassa suhteessa rivikansalaiseen, ja heillä on 

suurempi mahdollisuus tulla kuulluksi. Julkisuusteorian mukaan valtaa omaavat toimijat pääsevät 

muita helpommin julkisuuteen, mutta myös julkisuuteen pääseminen tuottaa ja vahvistaa valta-

asemia. Näin on aiheellista kysyä, millä tavalla kansalaiset ja heidän edustamansa intressit ja 

identiteetit pääsevät osallistumaan keskusteluun valtaa pitävien kanssa. (Vehkalahti, 2017.)  
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Lehden mielipidepalstalla toimitukseen lähetetyt mielipiteet kilpailevat tilasta toistensa kanssa, ja on 

lehden toimituksellinen valinta mitkä niistä pääsevät lehteen ja siten julkisuuteen. Helsingin 

Sanomien nettisivujen mukaan tarjonta mielipidekirjoituksista on runsasta, ja tarjotuista teksteistä 

julkaistaan noin joka neljäs. (Helsingin Sanomat, ei pvm.) Tämä on tärkeää tiedostaa aineiston 

analyysivaiheessa, sillä joihinkin oikeuttamisen maailmoihin vetoamalla voi olla huomattavasti 

helpompaa läpäistä toimituksen seula. 

 

Helsingin yliopiston Tunteet pelissä: Median auktoriteetti ja yleisön luottamus (2019-2020) 

-hankkeen7 (Matikainen ym., 2020) osana tutkittiin suomalaisten luottamusta tiedotusvälineisiin sekä 

kansalaisten näkemyksiä Covid-19-pandemiasta viestimisen onnistumisesta keväällä 2020. 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kansalaisille tärkeimmät uutislähteet keväällä pandemian 

levitessä olivat ajantasaiset uutismediat verkossa, sovelluksissa ja televisiossa. Näiden lisäksi tärkeitä 

olivat television erikoislähetykset ja hallituksen suorat tiedotustilaisuudet.  

 

Luotettavimmiksi koetut Ylen uutiset, Helsingin Sanomat ja MTV uutiset erottuivat tutkimuksessa 

selvästi epäluotettaviksi koetuista iltapäivälehdistä ja sosiaalisen median palveluista. Yleisradion 

koronauutisointia piti vähintään melko luotettavana 90 % kyselyyn vastanneista. Toiseksi eniten 

luotettiin Helsingin Sanomien koronaa koskevaan uutisointiin (76 %). Lähes kaksi kolmasosaa 

suomalaisista koki, että asiantuntijoiden erisuuntaiset suositukset hämmensivät heitä.  

 

 
Kuva 3. Suositusten jakautuminen avainmedioissa (Meltwater, 2021, s. 5). 

 

 
7 Hankkeen rahoitti Helsingin Sanomain säätiö.  
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Ajanjaksoa 1.1.-31.7.2020 käsitelleessä media-analyysissa (Meltwater 2021) havaittiin Helsingin 

Sanomien julkaisseen tammi-heinäkuussa 24 artikkelia, joissa kasvomaskien käyttöön otettiin kantaa. 

Vertailussa muihin medioihin se oli hieman keskitasoa enemmän (kuva 3). Helsingin Sanomissa 

julkaistiin maskimyönteisiä artikkeleja hieman enemmän kuin niitä kritisoivia tai ne ohittavia. 

Tutkimusta eri medioiden uutisoinnin vaikutuksesta kasvomaskien pitämiseen on toistaiseksi vähän, 

mutta ainakin erään tutkimuksen tulokset (Liu ym., 2021) viittaavat siihen, että perinteisten 

uutismedioiden ja sosiaalisen median kuluttajilla on eri käsitykset Covid-19-viruksen vakavuudesta, 

ja että käsitys vakavuudesta lisää maskien käyttöä.  

4.2  Aineiston tausta ja kuvaus 

Tutkimukseni aineisto koostuu Helsingin Sanomissa 1.1.-31.12.2020 julkaistuista lukijoiden 

lähettämistä mielipidekirjoituksista, joissa esiintyy sana (kasvo)maski, (hengitys)suojain tai (suu-

nenä)suoja jossain muodossaan. Aineiston muodostaa yhteensä 66 tekstiä. Kaikki tekstit ovat 

luettavissa maksumuurin takana Helsingin Sanomien Digiarkistossa.  

 

Olen pyrkinyt saamaan aineistoon mukaan kaikki Helsingin Sanomissa julkaistut lukijoiden 

lähettämät ja maskeja käsittelevät mielipidekirjoitukset aikaväliltä 1.1.–31.12.2020. Olen kerännyt 

aineiston itse Helsingin Sanomien verkkopalvelussa olevasta arkistosta tammi-helmikuussa 2021. 

Haussa käytin katkaisumerkkinä asteriskia, jotta valitsemani sanojen eri taivutusmuodot löytyivät ja 

hakutuloksen kattavuus parani. Haut tehtiin hakusanoilla maski*, suojai* ja visiir*.  

 

Helsingin Sanomien hakupalvelussa käytössä olevan luokittelun mukaisesti mielipidekirjoituksiin 

kuuluvat kategoriat mielipide, pääkirjoitus, kommentti, kolumni, vieraskynä sekä muut lehdet. Tässä 

työssä olen rajannut tekstit vain lukijoiden lähettämiin mielipidekirjoituksiin, eli rajannut pois 

pääkirjoitukset, kommentit, kolumnit, vieraskynät ja muut lehdet -palstan. Tätä päätöstä tuki 

aineiston esitarkastelu, jossa kantaaottavia tekstejä löytyi tutkittuna ajanjaksona suhteellisen vähän. 

Maskit mainittiin, mutta niiden puolesta tai vastaan ei juurikaan otettu kantaa. Lukijoiden 

lähettämissä mielipidekirjoituksissa keskustelu oli vilkkaampaa.  

 

Mielipide-kategorian tekstit ovat Helsingin Sanomien lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita 

Helsingin Sanomien toimitus valikoi ja toimittaa. Kuten edellisessä alaluvussa toin esille, Helsingin 

Sanomien julkaisemat kirjoitukset ovat siis läpäisseet toimituksen seulan, eivätkä edusta ns. 

karsimatonta otosta kansalaisten eri kannoista. 
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Tunnistin ja taulukoin aineistosta seuraavat muuttujat käyttäen ATLAS.ti-ohjelmistoa:  

• Julkaisukuukausi  

• Puhuja (asiantuntija, edustaja, kollektiivi, yksilö) 

• Nimi vai nimimerkki8 

• Taso (kansallinen vai paikallinen) 

• Tekstin kohde (hallitus, päättäjät, virkahenkilöt, kansalaiset, media, yritys, asiantuntijat) 

• Ottaako kirjoittaja kantaa kasvomaskien käyttöön 

• Ottaako kirjoittaja kantaa suosituksiin, rajoituksiin tai pakkotoimiin 

• Mitkä oikeutusmaailmat teksteissä näkyvät 

Aineiston jakauma kuukausittain sekä tyypeittäin taulukossa 2 havainnollistaa, että tarkasteltavan 

jakson eli vuoden 2020 aikana vilkkainta keskustelua käytiin elokuussa ja lokakuussa. Tammi-

helmikuussa ei julkaistu yhtään kriteereihin sopivaa tekstiä, joten analyysiosassa niitä ei enää tuoda 

esille, vaan aineiston alkupää on maaliskuu. 

  

Kuukausi  
Tammi-

helmi 
Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yht. 

Tekstejä 0 1 1 5 2 2 16 4 18 9 8 66 

Taulukko 2. Aineiston tekstien jakauma julkaisukuukausittain vuonna 2020 

 

Ajallinen ulottuvuus on aineistossa kiinnostavaa, koska pandemiaa hahmotettiin vahvasti aaltojen 

kautta (ks. toinen luku). Luomalla tämän tutkimuksen liitteeksi aikajanan koronan etenemisestä ja 

ohjeistusten muutoksista voidaan aineistoa analyysissa sijoittaa myös aikajanalle, jolloin on 

mahdollista nähdä korostuvatko aineistossa tiettyjen suositusten tai rajoitusten jälkeen jonkun 

tyyppiset reaktiot.  

 

Valittu aineisto rajaa analyysin tulosten yleistettävyyttä. Sanomalehtien mielipidekirjoitukset ovat 

aineistotyyppi, johon liittyviä yleistettävyyshaasteita esittelin aiemmassa alaluvussa 4.1. Vaikka 

tekstit ovat yksityishenkilöiden kirjoittamia, on mielipidepalstan koostamisessa mukana toimituksen 

valta valikoida, mitkä toimitukselle lähetetyt tekstit pääsevät esille.  

 

 
8 Nimimerkillä julkaistuja tekstejä oli aineistossa mukana viisi. 
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Mielipidekirjoituksia tutkiessa ei nimellä kirjoittamisesta huolimatta voida saada täyttä varmuutta 

siitä, että teksteissä esitetyt vaateet esittävät kirjoittajan tai kirjoittajien todellista kantaa. Tällä ei 

kuitenkaan ole tämän tutkimuksen kannalta merkitystä, sillä julkisen oikeuttamisen analyysissä on 

sisäänrakennettu oletus siitä, että kirjoittajat esittävät väitteitä, joiden kuvittelevat ajavan tavoitettaan 

mahdollisimman tehokkaasti – edustivat ne sitten heidän todellisia mielipiteitään tai eivät. Myös 

analyysimenetelmä rajaa tutkimusta, sillä tutkimuksen tarkoituksena ei ole tehdä tilastollisesti 

yleistettäviä päätelmiä. Sen sijaan tarkoitus on luoda lukijalle selkeä kuva tämän tapaustutkimuksen 

ajallisesta ja paikallisesta ulottuvuudesta sekä aineiston perusteella tehdyistä tulkinnoista.  

4.3  Tutkimuskysymykset 

Tämä tutkimus vastaa kysymykseen, miten kansalaiset argumentoivat kasvomaskien ja niihin 

liittyvien politiikkatoimien puolesta ja vastaan. Tutkimukseni viitekehyksenä on julkisen 

oikeuttamisen teoria, jonka esittelin luvussa 2.2.  

 

Tässä tutkielmassa selvitän, mitä oikeuttamisen maailmoja ja argumentteja kansalaiset käyttävät 

esittäessään kannatusta ja kritiikkiä kasvomaskin käyttöä kohtaan sekä sitä, miten kirjoittajat tuovat 

esille Suomen maskisuosituksen (ja mahdollisen maskipakon) etuja ja haittoja oikeuttamisen 

maailmojen valossa:  

1. Miten yhteiskunnallinen keskustelu kasvomaskeista on toteutunut Helsingin Sanomien 

mielipidekirjoituksissa vuonna 2020?  

a. Mihin oikeuttamisen maailmoihin ja argumentteihin kansalaiset vetoavat 

esittäessään tukea ja kritiikkiä kasvomaskien käyttöä kohtaan?  

b. Mihin oikeuttamisen maailmoihin he vetoavat argumentoidessaan suositusten, 

rajoitusten tai maskipakon puolesta tai niitä vastaan? 

2. Miten aineiston mielipidekirjoitukset ja niihin sisältyvät vaateet ajoittuvat verrattaessa 

pandemian eri vaiheisiin ja muuttuviin poliittisiin linjauksiin?  

Aineisto koostuu kirjoituksista, joista voi löytyä useampia vaateita per kirjoitus. Aiemmin luvussa 

3.2 olen kuvaillut oikeuttamisen seitsemän maailmaa myös esimerkkien kautta. Näiden tekstien, sekä 

maskien puolesta että vastaan argumentoivien mielipidekirjoitusten, keskeistä antia on kansalaisten 

käsitys jaetuista hyvästä ja omista oikeuksistaan, joita mielipiteet tuovat esiin. Millaisia 

argumentaation vaihtoehtoja kansalaisilla on ollut käytössään, ja kehen ne kohdistetaan? 

Kysymykseen siitä, miksi kukin toimija käyttää valitsemaansa argumentaatiota ei tässä tutkimuksessa 
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voida vastata. Kyse on enemmänkin siitä, mitä toimijoiden valitsemat argumentaatiot kertovat 

yhteiskunnastamme ja poliittisesta kulttuuristamme. 

 

Aineistoanalyysi on tälle tutkielmalle sopiva tapa saada selkoa laajan ihmisjoukon suhtautumisesta 

kasvomaskeihin. Kyselytutkimus tai haastattelututkimus olisivat voineet soveltua tutkimukseeni, 

mutta niiden avulla olisi mahdollista vertailla vain tutkimuksen tekoajankohdan tilannetta, eikä 

esimerkiksi palata luotettavasti kuukausia tai vuosia aiemmin vallinneisiin kantoihin. Koska arviot 

koronaviruksen vaarallisuudesta, pandemian luonteesta ja Suomen tilanteesta ovat vaihdelleet melko 

paljon tämän ajanjakson aikana, on myös ajallinen ulottuvuus kiinnostavaa pitää mukana.  

 

Analyysi on kiinnostavaa paitsi sen ajankohtaisuuden ja pandemian yhteiskunnallisen vaikutuksen 

vuoksi, myös siksi että se valottaa kansalaisten suhtautumista suosituksiin maskien käytöstä. Jos 

aineistossa pääosin tuetaan maskin käyttöä, mitä se kertoo verrattuna arvioihin maskien verrattain 

vähäisestä käytöstä?  

4.4  Julkisen oikeuttamisen analyysi 

Tutkimuksessani vastaan tutkimuskysymyksiin analysoimalla julkisessa kiistatilanteessa toimijoiden 

käyttämiä moraalisia oikeutuksia menetelmällä, jota Ylä-Anttila & Luhtakallio (2011, s. 35) kutsuvat 

julkisen oikeuttamisen analyysiksi (JOA). Julkisen oikeuttamisen analyysimenetelmä tarjoaa 

työkalun julkisten keskusteluiden analysointiin. Se pohjautuu Luc Boltanskin ja Laurent Thévenot’n 

(1991, 1999, 2006) teoriaan oikeuttamisen repertuaareista ihmisten kriittisen kapasiteetin 

lähtökohtina ja lainaa joitain teknisiä käsitteitä ja koodausperiaatteita poliittisten vaateiden 

analyysimenetelmältä (Political Claims Analysis), jota on käytetty laajasti vertailevissa 

sanomalehtianalyyseissa. (Luhtakallio & Ylä-Anttila, 2011; Thévenot ym., 2000, 2000; Vehkalahti, 

2017.) Kriittisellä kapasiteetilla tarkoitetaan toimijoiden kykyä reflektoida käsityksiään sosiaalisen 

järjestyksen perusteista ja ratkaista kiistatilanteita (ilman väkivaltaa) rutiininomaisen toiminnan 

kriisiytyessä.  

 

Julkisen oikeuttamisen analyysi rakentuu Boltanski & Thévenot’n hahmottelemista yleisistä 

oikeuttamisen maailmoista. Analyysikehys mahdollistaa myös oikeuttamisen maailmojen 

yhdistämisen ja jakamisen. Kaikki oikeuttamisen maailmat ovat jokaisessa tilanteessa avoimia 

kaikille toimijoille – kuka tahansa voi vedota niihin. Näin toimijoiden on mahdollista rakentaa 

kompromisseja eri valtapiirien välille debattien aikana. Esimerkiksi päästökauppaa voidaan ajatella 
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ekologisen ja markkinoiden maailman välisenä kompromissina (Lonkila & Lehtonen, 2013.). Myös 

kritiikin esittäminen maailmojen sisällä ja niiden välillä on mahdollista, samoin kuin useampaan 

maailmaan vetoaminen samanaikaisesti.  

 

Oletuksena on, että kansalaiset lähettävät julkaistavaksi sellaisia kannanottoja, joiden kuvittelevat 

voivan vakuuttaa muita lukijoita. Kirjoittajat nähdään normaalin rationaalisina toimijoina, jotka 

kykenevät arvioimaan mitä argumentteja sisällyttävät tekstiinsä. Julkisen oikeuttamisen analyysi 

liittyykin ensisijaisesti julkisuuteen ja vallitsevaan poliittiseen kulttuuriin: minkä argumentin kukin 

kirjoittaja näkee tehokkaimpana argumenttina nimenomaan julkiseen keskusteluun vaikuttamiseen? 

Kuka argumentoi ja kenelle? Julkisuuden rakenteella on osansa yhtälössä,  sillä kaikkia puhujia ja 

argumentteja ei päästetä yhdenvertaisesti esille sanomalehtien kautta jäsentyneessä keskustelussa (ks. 

luku 4.1). Aineiston luonne saattaa vaikuttaa myös siihen, mitkä oikeuttamistavat pääsevät esille. 

Esimerkiksi mediassa tiettyjen epäsuosittujen, epäsoveliaina pidettyjen tai lehden toimituksellisen 

linjan vastaisten mielipiteiden esittäjä saatetaan leimata. Mielipideosaston kirjoituksia on 

mahdollisuus julkaista anonyymina eli nimimerkin turvin, vaikka lähettäjän henkilöllisyyden tuleekin 

olla toimituksen tiedossa. 

4.5  Aineiston prosessointi 

Julkisen oikeuttamisen analyysimenetelmässä analyysin yksikkö on vaade (claim), joka voidaan 

määritellä julkisuudessa suoritetuksi teoksi (Koopmans & Statham, 1999). Aineistosta koodattavia 

tietoja (taulukko 3) ovat muun muassa puhuja ja vastaanottaja, molempien alueellinen ulottuvuus, 

tekotapa ja aihe. Tämän jälkeen teksteistä koodataan oikeutuksiin liittyvät muuttujat. Ensiksi 

katsotaan, viitataanko vaateessa johonkin oikeuttamismaailmaan. Kaikissa vaateissa oikeutuksia ei 

ole lainkaan, monessa taas viitataan useampaan oikeuttamisen maailmaan. Kukin maailma voi 

esiintyä joko positiivisessa (+) tai negatiivisessa (-) valossa. Tämän jälkeen aineistosta etsitään eri 

oikeutusten yhdistelmiä (Luhtakallio & Ylä-Anttila, 2011, s. 39.).  

Taulukko 3. Esimerkinomainen vaateen jäsennys julkisen oikeuttamisen analyysissä. (Luhtakallio & Ylä-
Anttila, 2011, s. 38) 
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Analyysin aikana käyn läpi koko keräämäni aineiston paikantaen kaikki tekstikatkelmat, joissa 

kirjoittaja ottaa kantaa maskeihin tai niihin liittyviin realiteetteihin tai politiikkatoimiin kuten 

suosituksiin, pakkoihin tai rajoituksiin. Osassa mielipideteksteissä kannanotot eli vaateet ovat 

luultavasti selkeästi läsnä, esimerkiksi viittaukset kertakäyttömaskien kustannuksiin kotitalouksille 

tai asiantuntijoiden kannanottoihin. Joissain tapauksissa kirjoitetun laajempi konteksti voi myös 

osoittaa kirjoittajan vetoavan esimerkiksi kansalaisvelvollisuuteen. 

 

Seuraavaksi havainnollistan vaateiden jäsennystä tässä tutkimuksena (ks. taulukko 4). Esimerkiksi 

tämä Helsingin Sanomissa julkaistu mielipide vaatii Suomeen maskipakkoa:  
”Suositukset eivät tunnu hetkauttavan suurinta osaa suomalaisista, joten maskipakko on ainoa keino. 
Tämä on normaali käytäntö monessa muussa Euroopan maassa. Miksei siis myös meillä Suomessa?”  
- Eeva Hakala, HS 24.8.2020 

 
Puhuja on kansalainen, jolle ei ole merkitty titteliä tai asemaa, joten hän puhuu kansalaisena. Valta 

määrätä suomalaiset käyttämään maskeja pakotettuna on ainoastaan hallituksella, joten se on vaateen 

luonnollinen kohde. Koska maskipakkoa vaaditaan koko maahan, taso on kansallinen. Jos 

maskipakkoa vaadittaisiin esimerkiksi Helsingin seudulle tartuntamäärien perusteella, olisi kyseessä 

paikallinen taso. Vaateessa kritisoidaan suosituksia, koska ne eivät ole tehonneet kansalaisiin. On 

pääteltävissä kirjoittajan viittaavan yhteiseen hyvään uhattuna yksilöiden itsekkyyden takia, joten hän 

oikeuttaa vaadettaan kansalaisuuden maailman kautta.  

 

Esimerkkitapauksessa voisi olla mukana myös maineen maailmaan nojaava vaade, jos ”monet muut 

Euroopan maat” nähdään esimerkillisinä toimijoina tai edelläkävijöinä. Tässä tutkimuksessa en ole 

kuitenkaan kirjannut pelkkiä viittauksia muiden maiden linjoihin maineen maailmaan kuuluviksi. Jos 

viittaukseen on liittynyt jotain konkreettisempaa, kuten ”Thaimaan maskisuosituksen tehokkuus”, 

olen luokitellut sen teollisuuden maailman alle.  

 
Puhuja Kohde Taso Asia Oikeutus 

Kansalainen Hallitus Kansallinen Maskien pitäminen POS, Maskisuositus NEG,  

Maskipakko POS 

Kansalaisuus  + 

Taulukko 4. Vaateen jäsennys tässä tutkimuksessa, keksitty esimerkki 

 

Oikeutusmaailmoille koodaan arvostusmuuttujia, jotka saavat arvon 1 (+, positiivinen/POS) kun 

kyseisen maailman arvoihin viitataan positiivisessa sävyssä ja arvon -1 (-, negatiivinen/NEG)  kun 

maailman arvoja kritisoidaan. Laskemalla muuttujan keskiarvo saadaan kunkin maailman 
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keskustelussa nauttimaa arvostusta kuvaava, välillä 1 ja -1 vaihteleva luku, joka siis saisi arvon 1 jos 

tähän maailmaan viitattaisiin vain positiivisessa sävyssä ja arvon -1 jos viittaukset olisivat pelkästään 

negatiivisia. Yhteenlaskettujen oikeutusten osuus voi aineistossa olla enemmän kuin 100 %, koska 

yksi vaade voi sisältää useamman erilaisen oikeutuksen.  

 

Sama mielipide voi myös esittää keskenään ristiriitaisia vaateita, esimerkiksi argumentoida maskien 

käyttämisen puolesta samalla kun esittää, että kuulovammaisten kanssa työskenteleviä ei pitäisi 

vaatia käyttämään maskeja. Termillä mielipide viittaan tästä lähtien yhteen kokonaiseen julkaistuun 

mielipidetekstiin, riippumatta siitä, mitä siinä on sanottu. Mielipidetekstit ovat lähtökohtaisesti melko 

lyhyitä. Mielipiteissä esitettyjä konkreettisia väitteitä ja vaatimuksia kutsun vaateiksi.  

5 Analyysi maskikeskustelussa käytetyistä oikeutuksista 
 

Hyödynnän tutkimuksessani kehystämisteoriasta ja oikeuttamisteoriasta johdettuja 

analyysityökaluja, joiden avulla pyrin vastaamaan tutkimusongelmaani. Tutkimustyöni aluksi 

muotoilin tutkimusongelman, minkä jälkeen keräsin aineiston. Luokittelin aineiston aiemmin 

kuvaillulla tavalla ja muodostin aineistosta mielekkäät kokonaisuudet, jotka tässä luvussa analysoin 

tutkimusongelman vaatimalla tavalla.  

 

Olen jakanut analyysin neljään alalukuun. Ensimmäinen niistä keskittyy ajalliseen ulottuvuuteen, 

ottaen huomioon luvussa 3 esitellyt yhteiskunnalliset vaihtelut. Alaluvussa 5.2 esittelen aineiston 

puhujia ja kohteita – kuka puhuu ja kenelle – ja alaluvussa 5.3 esittelen laajemmin aineiston analyysin 

tuloksia eri oikeuttamismaailmojen näkökulmista. Esittelen eniten esiintyneet kolme maailmaa ja sen 

jälkeen loput neljä yhdistettynä saman otsikon alle. Tuloksista pyrin löytämään 

säännönmukaisuuksia, jotka tarjoavat vastauksia tutkimuskysymyksiini. Johtopäätökset on kerätty 

kuudenteen lukuun. 

5.1  Ajallinen ulottuvuus aineistossa 

Maskeista käyty keskustelu vuonna 2020 vilkastui loppuvuotta kohden. Aineiston jakauma 

kuukausittain ja tyypeittäin havainnollistaa, että tarkasteltavan jakson eli vuoden 2020 aikana eniten 

kirjoituksia lähetettiin syksyllä. Vilkkaimmillaan eli lokakuussa Helsingin Sanomissa julkaistiin 19 

aineistoon rajauksen sisään jäänyttä mielipidetekstiä, joista yksitoista oli maskien pitämisen puolesta 
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ja loput kahdeksan jakaantuivat tasan neutraalien ja kriittisten kirjoittajien kesken. Keskustelu oli siis 

runsainta ensimmäisen ja toisen aallon välissä elokuussa ja toisen aallon alettua lokakuusta eteenpäin. 

 

Maskien käytön etuja ja haittoja on tuotu aineistossa esiin käytännössä yhtä kauan. Taulukossa 5 

(alla) aineiston tekstien määrä kuukausittain on merkitty kuukauden kanssa samaan soluun.  

 

Taulukko 5. Maskien käyttöön suhtautuminen kuukausittain. 
 

Ajallisen ulottuvuuden lisäksi taulukossa tekstit on jaoteltu kolmeen kategoriaan, joista 

runsaslukuisin on maskien käyttämistä tukevat (POS) 48 kappaleella. Maskin pitämiseen kriittisesti 

suhtautuvia mielipiteitä (NEG) oli huomattavasti vähemmän, yhteensä 12 kappaletta. Neutraaleiksi 

(NEUTR) tulkitsin aineiston mielipiteet, joissa maskit mainittiin ottamatta kantaa niiden käyttöön. 

Aineistossa maskien pitämistä suosittelevia ja maskien käyttöön positiivisesti suhtautuvia 

mielipidekirjoituksia oli selkeästi eniten, 48 kappaletta. Maskien pitämistä kritisoivia kirjoituksia 

kirjasin 12 kappaletta, ja neutraalisti niihin suhtautuvia tai kannanottoa välttäviä yhteensä 8 

kappaletta.  

 

Huomattavaa on, että neutraaliksi luokittelemani mielipidekirjoitukset alkoivat ilmestyä vasta 

lokakuusta eteenpäin – sitä ennen maskeja ei aineistossa mainittu kontekstissa, jossa kantaa ei olisi 

otettu puolesta tai vastaan. Tilanne jatkui samanlaisena loppuvuoden, joskin julkaistujen neutraalien 

mielipiteiden määrä vähentyi hieman lokakuusta. Neutraalisti suhtautuvat tekstit voidaan aineistossa 

jakaa karkeasti kahdentyyppisiin. Toinen, hieman harvempilukuinen, koostuu kirjoittajista, jotka 

kantavat huolta toimintaohjeiden välittymisestä, esimerkiksi kohdistuen viranomaisten 

selkokielisyyteen (maskin käyttöä ja rajoituksia koskevista) ohjeista tiedotettaessa.  

maaliskuu
N =  1

huhtikuu
N =  1

toukokuu
N =  5

kesäkuu
N =  2

heinäkuu
N =  2

elokuu
N =  16

syyskuu
N =  4

lokakuu
N =  19

marraskuu
N =  10

joulukuu
N =  8

Maskien pitäminen NEG
N =  12 1 0 1 0 0 1 1 4 3 1

Maskien pitäminen NEUTR
N =  8 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2

Maskien pitäminen POS
N = 48 0 1 4 2 2 15 3 11 5 5
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”Kriisitilanteessa kaikilla on oikeus saada tietoa ja ohjeet ymmärrettävässä muodossa kirjallisesti tai 
suullisesti myös hyvää virkakieltä helpommalla kielellä. Siksi viranomaisten täytyy viestiä myös 
selkokielellä aina, kun kerrotaan kaikkia kansalaisia koskevista asioista, kuten maskisuosituksista.” 
– Henna Kara ja Raisa Rintamäki, HS 13.10.2020  

 

Suurempi osa neutraaleiksi luokitelluista ilmentää sitä, miten kasvosuojaimet alkoivat muuttua osaksi 

arkea. Neutraaleiksi luokiteltuja tekstejä ei ollut aineistossa ennen lokakuuta.  

Lokakuusta alkaen aineistossa on tekstejä, joissa maskit mainitaan tosiasiana muiden joukossa, 

eräänlaisena väistämättömänä faktana kirjoittajien arjessa, joka ei välttämättä liity kirjoituksen 

vaateeseen tai vaateisiin mitenkään. Tätä havainnollistaa nimimerkin Uupunut lehtori kirjoitus: 
”Tuntien välillä on juostava huolehtimaan turvaväleistä ja maskien jaosta ruokalassa, ja kirjattava 
taas uusia asioita ylös byrokratian vuoksi. -- Kuinkahan moni meistä opettajista jaksaa edes jouluun 
asti?” 
– Uupunut lehtori, HS 22.11.2020 

 

Ensimmäisen aallon aika kesäkuuhun 2020 asti näkyy aineistossa hiljaisena. Tämän taustalla voi olla 

poikkeustilanteen vahva pyrkimys yksiäänisyyteen mediassa, viranomaisten selkeämpi viestintä tai 

pandemian alussa tehtyjen päätösten saama laaja poliittinen tuki (ks. luku 3.2). Ensimmäinen 

maskeihin kriittisesti suhtautuva kirjoitus julkaistiin jo maaliskuussa, jolloin yleisönosastolle ei ollut 

ehtinyt vielä yhtään vastakkaista näkökantaa edustavaa kirjoitusta. Myös huhtikuussa tilanne säilyi 

hiljaisena. Toukokuussa keskustelu alkoi vilkastua. On huomattavaa, että maskien pitämistä 

rohkaisevia ja sitä puoltavia kirjoituksia julkaistiin silloin jo neljä, vaikka julkisuudessa maskien 

pitämiseen ei vielä rohkaistukaan, käytännössä päinvastoin.  

 

Elokuussa maskeja käsittelevien mielipiteiden määrä moninkertaistui aiempaan verrattuna. 

Kuudessatoista elokuisessa mielipidekirjoituksessa esitetyt vaateet olivat vahvasti maskien käytön 

puolella. Vain yksi elokuussa julkaistu mielipide oli maskikriittinen. Melko hiljaisen, mutta suhteessa 

maskimyönteisen syyskuun jälkeen näkyy aineistossa jonkin verran maskikriittisyyden nousua. 

Lokakuussa ja marraskuussa julkaistiin muutamia maskien pitämistä kritisoivia tekstejä, joiden määrä 

oli kuitenkin noussut aiemmasta. Taulukko 5 ei havainnollista kaikkea esitettyä kritiikkiä, vaan 

ainoastaan kritiikkiä maskien käyttöä vastaan. Kritiikkiä esitettiin myös maskimyönteisten tekstien 

piirissä esimerkiksi maskipakon puolesta ja suosituksissa pysymistä vastaan sekä toisin päin. 
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Olen määritellyt suositukset ja rajoitukset seuraavasti:  

• Suositukset: Päättäjien, virkamiesten tai muun toimijan, esimerkiksi HSL:n, tulisi suositella 

maskien käyttöä tietyissä tilanteissa tai tiettyinä aikoina, niin, että yksilöllä on mahdollisuus 

olla käyttämättä maskia, jos niin haluaa. 

• Rajoitukset: Päättäjien, virkamiesten tai muun toimijan, esimerkiksi HSL:n, tulisi rajoittaa 

maskin käyttäjien tai käyttämättömien pääsyä tiettyihin paikkoihin tai tiettyinä aikoina, tai 

muulla tavoin rajata toimintoja maskin käytön perusteella. 

• Pakkotoimet: Päättäjien, virkamiesten tai muun toimijan, esimerkiksi HSL:n, tulisi vaatia 

maskin käyttöä tietyissä paikoissa tai tiettyinä aikoina, niin, että yksilöllä ei ole 

mahdollisuutta olla tottelematta määräystä jonkin seuraamuksen uhalla. 

Kuten ylempänä totesin, maskien puolesta ja vastaan käyty julkinen keskustelu mielipidepalstoilla ei 

vielä alkanut alkuvuodesta, vaan oikeastaan vasta ensimmäisen aallon lopulla toukokuussa. Saman 

tien alettiin myös käydä keskustelua suositusten, rajoitusten ja pakkotoimien puolesta ja vastaan 

(taulukko 6). Ennen toisen aallon alkua heinä-syyskuussa julkaistiin useita suosituksia ja pakkotoimia 

kannattaneita mielipidekirjoituksia.  

 

  

Suositukset 
NEG 
N = 12 

Suositukset 
POS  
N = 16 

Rajoitukset 
NEG 
N = 4 

Rajoitukset 
POS 
N = 7 

Pakkotoimet 
NEG 
N = 4 

Pakkotoimet 
POS 
N = 18 

maaliskuu 0 0 0 0 0 0 

huhtikuu 0 0 0 0 0 0 

toukokuu 1 1 1 1 1 1 

kesäkuu 1 0 0 0 0 1 

heinäkuu 0 0 0 2 0 2 

elokuu 1 6 0 0 2 5 

syyskuu 2 0 1 0 0 1 

lokakuu 3 5 0 1 0 2 

marraskuu 1 1 2 0 0 2 

joulukuu 3 3 0 3 1 4 

Taulukko 6. Suositusten, rajoitusten ja pakkotoimien esiintyminen aineistossa jaoteltuna niiden puolesta 
puhuviin (POS) ja niitä kritisoiviin (NEG) mainintoihin.  
 

Pakkotoimien kannatus (ja vastustus) oli siis aineiston esiintymiskertojen perusteella korkeimmillaan 

ennen toisen aallon alkua ja uudelleen joulukuussa toisen aallon loppupuolella. Suosituksien puolesta 

puhuvat taas olivat runsaslukuisimpia juuri ennen toista aaltoa tai sen vasta alettua, kun taas 

suosituksia kritisoivat tekstit lisääntyivät toisen aallon jatkuessa. Myös rajoitusten asettamiselle 

annettiin tukea eniten joulukuussa. 
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”-- määräyksellä maskien käytöstä voisi olla psykologinen vaikutus: uuteen aaltoon varautuminen. 
Jos olisi maskipakko, kuten monissa muissa maissa, niin turvavälit ja muut varotoimet olisivat 
itsestäänselviä.”  
– Antero Takala, HS 5.8.2020 
 
”Maskisuosituksen antaminen on helppo päätös ja tulee vaikutelma tekemisestä. THL ja STM ovat nyt 
myöntäneet, että pelkkä suositus ei toimi kuten odotettiin.” 
– Jorma Paavonen, HS 1.10.2020 
 

Kaikissa aineiston mielipidekirjoituksissa ei otettu kantaa suosituksiin, rajoituksiin tai pakkotoimiin. 

Samassa mielipidekirjoituksessa on toisaalta myös voinut esiintyä useampi vaade, esimerkiksi 

suosituksia vastaan ja pakkotoimien puolesta. Näiden koodien yhdessä esiintyminen on koottu 

taulukkoon 7.   

 

  

Suosituk
set POS 
N = 16 

Suosituks
et NEG 
N = 12 

Rajoituk
set POS 
N = 7 

Rajoituk
set NEG 
N = 4 

Pakko-
toimet 
POS 
N = 18 

Pakko-
toimet 
NEG 
N = 4 

Maskien 
pitäminen 
POS 
N = 48 

Maskien 
pitäminen 
NEUTR 
N = 8 

Maskien pitäminen NEG 
N = 12 1 4 0 1 0 1 2 0 
Maskien pitäminen NEUTR 
N = 8 2 0 0 0 0 0 0   
Maskien pitäminen POS 
N = 48 14 9 7 3 18 3     
Pakkotoimet NEG 
N = 4 3 1 0 0 3       
Pakkotoimet POS 
N = 18 4 7 6 1         
Rajoitukset NEG 
N = 4 0 1 0           
Rajoitukset POS 
N = 7 2 1             
Suositukset NEG 
N = 12 1               

Taulukko 7. Aineistoon koodatut tuet ja kritiikit suosituksille, rajoituksille, pakkotoimille ja maskien 
pitämiselle ristiin vertailtuna.  
 
Taulukko 7 havainnollistaa maskien käyttöön perustuvien vaateiden tasoja liittyen maskien 

pitämiseen, suositteluun, rajoituksiin ja pakkotoimiin ja niiden esiintymistä samassa yhteydessä. 

Arvo nolla merkitsee, että tässä aineistossa koodit eivät esiintyneet kertaakaan samassa yhteydessä. 

Harmaalla kirjattu yhteensä-määrä viittaa tällä koodilla varustettujen mielipiteiden kokonaismäärään 

aineistossa. Kolumnissa olevan luvun arvo on suurempi, sillä sama koodi on voinut esiintyä 

useammassa yhteydessä. Selvennän tätä ”suositukset NEG”-koodin kautta, jolla merkitsin kritiikkiä 

suosituksia kohtaan. Taulukosta ilmenee, että suositusten kritisointi on aineistossa linkittynyt 

vahvasti paitsi yleisesti maskin käytön, myös pakkotoimien kannattamiseen. Tälläinen vaade voisi 

olla esimerkiksi ”Suositukset eivät riitä varmistamaan, että kaikki käyttävät maskeja. Maskipakko on 

ainoa keino tähän.”  Suositukset NEG yhdistyy yleiseen maskien käyttämiseen liittyvään kritiikkiin 

vain neljässä mielipidekirjoituksessa kahdestatoista.  
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Taulukon suurin arvo 18 kertoo, että kaikki pakkotoimia kannattaneet tekstit olivat myös maskien 

käyttöä kannattavia. Maskinegatiivinen pakkotoimia kannattanut teksti olisi voinut tarkoittaa 

esimerkiksi maskien käyttökiellon tukemista siinä vaiheessa pandemiaa, kun maskien riittävyydestä 

oli suurin huoli. Pakkotoimiin kriittisesti suhtautuneet tekstit olivat suurelta osin maskeihin 

positiivisesti suhtautuvia (3/4) mutta niitä julkaistiin huomattavasti vähemmän. Ylivoimaisesti suurin 

osa suosituksia kannattavista teksteistä (14/16) oli maskien käyttöä kannattaneita. Vain muutama 

teksti sekä kritisoi että tuki maskien käyttöä samassa mielipidekirjoituksessa. Tämä voi selittyä myös 

yleisönosaston mielipidekirjoitusten tyypillisesti rajoitetulla merkkimäärällä.   

 

Aineistoon kuuluu siis yhteensä 66 mielipidekirjoitusta, joista olen luokitellut 53 kappaletta 

kansalliselle tasolle ja 13 kappaletta paikallistasolle. Helsingin tai Uudenmaan asioita paikallisesti 

kommentoivat tekstit ilmestyivät kaikki syyskaudella. Eniten tekstejä ilmestyi lokakuussa, yhteensä 

kuusi kappaletta. Paikallistasolla ilmestyneet tekstit olivat suurelta osin maskein käyttöä tukevia.  

5.2  Puhujat ja kohteet aineistossa 

Jokaisesta mielipidekirjoituksesta koodasin aineistoon puhujan tyypin sekä kirjoituksen kohteen. 

Puhuja-koodeja on täsmälleen sama määrä kuin aineistossa mielipiteitä, koska jokaisella mielipiteellä 

oli ainoastaan yksi puhuja. Jokainen mielipidekirjoitus on sen kirjoittajan tai kirjoittajien ainoa teksti 

aineistossa. Yhdellä puhujalla eli mielipidetekstillä saattoi silti olla useampi kohde. Puhujien tyyppejä 

olivat asiantuntija, edustaja, kollektiivi ja yksilö.  

 

Yksilö tarkoittaa tässä kontekstissa omasta puolestaan puhuvaa kansalaista, jonka 

mielipidekirjoituksen yhteydessä ei tuo esille kirjoituksen aiheen suhteen relevanttia 

asiantuntijastatusta. Asiantuntijat ja edustajatkin ovat siis toki yksilöitä, mutta tässä tutkimuksessa 

heihin ei viitata yksilöinä, jotta voidaan erottaa asiantuntija- tai edustajastatustaan kirjoituksensa 

yhteydessä esille tuovat kirjoittajat. Koska anonyymi tai ilman titteliä kirjoittaminen on mahdollista 

kaikille, on tittelin tai muun lisämääreen esille tuominen kirjoittajan valinta. Aineiston 

analyysivaiheessa olen luokitellut asiantuntijaksi henkilöt, joiden tittelinä on kullekin kirjoitukselle 

relevantti titteli, kuten esimerkiksi ”lääkäri” tai ”tutkija”. Yksilöiksi olen lajitellut esimerkiksi 

määreen ”viiden lapsen äiti”.  
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Kohteiden koodeja olivat hallitus, päättäjät, virkahenkilöt, kansalaiset, media, yritys ja asiantuntijat. 

Osa kohde-koodeista on arvioitu kontekstista, ja osa on ilmaistu mielipidekirjoituksessa suoraan: 

”hyvät suojamaskien käyttäjät” (kohteena kansalaiset), ”hallituksen tulee” (kohteena hallitus) tai 

”voisiko Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tai jokin muu toimija [laatia ohjeita oikeaoppisesta 

käytöstä]” (kohteena asiantuntijat). Kansalaiset-koodi merkitsee tässä kontekstissa yleisesti 

suomalaisia tai lehden lukijakuntaa laajemmin. Jos mielipideteksti ei suoraan puhutellut kohdettaan, 

päättelin sen tekstin sisällöstä ja kontekstista.  

 

Kohteita kullakin teksteillä saattoi olla useampia, mutta kaikilla vähintään yksi. Niitä kirjasin 

aineistosta yhteensä 76 kappaletta. Analyysin selkeyttämiseksi olen yhdistänyt kohteet päättäjät, 

virkahenkilöt sekä hallitus yhdeksi ryhmäksi. Alla olevasta taulukossa 8  on näiden kolmen kohteen 

keskinäinen jakauma. Siinä missä yksittäisistä kohteista kansalaiset olivat suurin kohde 28 

esiintymiskerralla, päättäjien, virkahenkilöiden ja hallituksen yhteenlaskettu määrä 40 kappaletta 

selkeästi suurempi kuin pelkästään kansalaisille osoitettujen tekstien määrä. Siinä missä hallitus ja 

sitä laajempi kategoria päättäjät ovat lähes yhtä runsaslukuisia, virkahenkilöille kohdistettuja tekstejä 

oli merkittävästi vähemmän. 

 

 
Yhdistettynä 

N = 40 
Kohde: päättäjät 

N = 18 
Kohde: virkahenkilöt 

N = 5 
Kohde: hallitus 

N = 17 
maaliskuu 0 0 0 0 
huhtikuu 0 0 0 0 
toukokuu 3 0 0 3 
kesäkuu 1 1 0 0 
heinäkuu 1 1 0 0 

elokuu 6 3 0 4 
syyskuu 4 1 1 2 
lokakuu 11 5 3 3 

marraskuu 7 3 0 4 
joulukuu 5 4 1 1 

Taulukko 8. Päättäjien, virkahenkilöiden ja hallituksen kohdekoodien jakauma yhdistetyn luokan sisällä sekä 
esiintyminen kuukausittain. 
 
Suurin osa aineistosta liittyy odotetusti päättäjiin sekä kansalaisiin. Tutkitun ajanjakson aikana yli 

puolet aineistosta oli kansalaisten yksilöinä kirjoittamia mielipiteitä, jotka melko tasajakoisesti 

kohdistuivat vetoamaan päättäjiin sekä muihin kansalaisiin (eli Helsingin Sanomia lukeviin 

yksilöihin). Runsaslukuisina erottuvat myös asiantuntijat, jotka kävivät yhteiskunnallista keskustelua 

yrittäen vaikuttaa eritoten päättäjiin, mutta myös kansalaisiin. Asiantuntijat ja media esiintyivät 

aineistossa harvoin, samoin yritykset. Yrityksiin kohdistuneista teksteistä muutama  liittyi HSL:n 
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maskilinjauksen ympärillä käytyyn debattiin, mutta lisäksi oli esimerkiksi seuraava 

mielipidekirjoitus, jossa tuetaan myös maskittomiin kohdistuvia rajoituksia yleispakon sijasta:  
”Kielletään maskittomien pääsy liiketiloihin! Perusteena olisivat valtiovallan vahva suositus sekä 
kaupan työntekijöiden ja asiakkaitten suojelu. Kyseessä ei olisi tällöin myöskään mielestäni 
yhdenvertaisuuslain kolmannessa luvussa mainittu lainvastainen syrjintä. Mistä löytyvät ensimmäiset 
rohkeat kaupan alan yritykset? Itse kävisin mielelläni vain niissä liikkeissä, jotka toteuttavat 
maskipakkoa”. 
- Heikki Palosuo, HS 14.12.2020 

 

Mielipidekirjoitusten yleisimmät kohteet olivat päättäjät (yhteenlaskettuna), joille koodasin yhteensä 

62 instanssia, jossa vaade argumentoi jonkin maailman näkökulmasta. Tämä jakaantui pääasiassa 

hallituksen ja päättäjien kesken, sillä nimenomaan virkahenkilöille kohdistettiin lukumäärällisesti 

paljon vähemmän kirjoituksia. Toisiksi suurin kohderyhmä oli kansalaiset, joille koodasin yhteensä 

47 jonkin maailman arvoilla argumentoimaa puolustusta ja 11 maailmaan kohdistunutta kritiikkiä.  

 

Taulukosta 9 ilmenee, miten eri puhujat ja kohteet sijoittuvat aikajanalle. Siinä missä asiantuntijoiden 

kirjoitukset ovat näkyneet palstoilla alusta asti, niiden lukumäärä lisääntyi huomattavasti kesän 

jälkeen. Kansalaisten yksilöinä kirjoittamat mielipiteet alkoivat ilmestyä vasta toukokuussa, sillä 

maaliskuussa ja huhtikuussa julkaistut yksittäiset maskit mainitsevat kirjoitukset olivat kumpikin 

asiantuntijoiden kirjoittamia.  

 

 

Puhuja: 
asiantuntija 

N = 22 

Puhuja: 
edustaja 

N = 8 

Puhuja:  
yksilö 
N = 36 

Kohde: 
asiantuntija 

N = 2 

Kohde:  
yritys 
N = 6 

Kohde: 
kansalaiset 

N = 28 

Kohde: 
media 
N = 2 

Yhdistetty 
kohde: päättäjät, 
virkahenkilöt ja 
hallitus N = 40 

maaliskuu 1 0 0 0 0 1 1 0 
huhtikuu 1 0 0 0 0 1 0 0 
toukokuu 1 0 4 0 0 3 0 3 
kesäkuu 1 0 1 0 0 2 0 1 
heinäkuu 0 0 2 0 0 1 0 1 

elokuu 4 1 11 2 1 5 0 7 
syyskuu 1 0 3 0 1 1 0 4 
lokakuu 6 3 9 0 1 10 0 11 

marraskuu 4 1 4 0 0 2 1 7 
joulukuu 3 3 2 0 3 2 0 6 

Taulukko 9. Puhujat ja kohteet aineistossa kuukausittain.  
 
Aluksi viestintä kohdistui asiantuntijoilta kansalaisille, mutta pian kenttä monipuolistui. Syyskuusta 

eteenpäin kansalaisille viestiminen alkoi jäädä toiseksi päättäjiin kohdistetuille 

mielipidekirjoituksille lukumääriä katsoen. Taulukosta 10 käy ilmi, että päättäjille viestivät 

aktiivisesti niin asiantuntijat, edustajat kuin yksilötkin. Ei voida siis sanoa, että asiantuntijat olisivat 

viestineet ainoastaan kansalaisille tai kansalaiset päättäjille. Päinvastoin, aineiston perusteella 
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asiantuntijat viestivät suhteessa aktiivisemmin päättäjille kuin kansalaiset, ja kansalaisille kohdistetut 

kirjoitukset tulivat useimmiten toisilta kansalaisilta.  

 
 asiantuntija 

N = 2 
media 
N = 2 

yritys 
N = 6 

kansalaiset 
N = 28 

Päättäjät (yhdistetty)  
N = 40 

asiantuntija 
N = 22 1 1 2 9 16 

edustaja 
N = 8 0 0 1 4 6 

yksilö 
N = 36 1 1 3 15 18 

Taulukko 10. Puhujakoodien (asiantuntija, edustaja ja yksilö) esiintyminen suhteessa kohteisiin 
(asiantuntijat, media, yritys, kansalaiset, päättäjät) aineistossa 
 

Vertailtaessa eri puhujien suhtautumista maskeihin, voidaan nähdä että asiantuntijoina kirjoittaneet 

toivat esiin suhteessa enemmän maskikriittisiä näkemyksiä kuin yksityishenkilöinä kirjoittaneet. 

Asiantuntijoiden 22 näkemyksestä kuusi suhtautui kriittisesti maskien käyttöön (6/22; 27%). 

Vastaava luku yksilöinä kirjoittaneilla oli 4/36 eli 11%.  

 

Suhtautuminen suosituksiin on kaikissa puhujaluokissa jakautunutta. Rajoitusten haitoista aineiston 

teksteissä kirjoittavat asiantuntijuutensa esille tuovat kirjoittajat, kun taas yksityishenkilöiden 

kirjoittamissa teksteissä rajoituksia ei kritisoida. Päinvastoin, yksityishenkilöiden kirjoittamissa 

teksteissä ollaan pakkotoimien kannalla. Yksilöiden kirjoittamista 36 kirjoituksesta kolmetoista 

(36%) käsittelee pakkotoimia. Näistä kolmestatoista 85% (11/13) on kannattaa pakkotoimia.  

Maskien pitämistä tukevat kirjoitukset kohdistuvat vahvasti sekä päättäjiin että kansalaisiin. Tätä 

selittää se, että suosituksia ja pakkotoimia vaativat tekstit on laskettu maskimyönteisiksi. Pakkotoimia 

vaativista teksteistä suurin osa, 12/18, kohdistuu päättäjiin ja hallitukseen. Yrityksiin kohdistuu kaksi 

ja kansalaisiin viisi.  

 

Aineistosta ilmenee selkeästi, että maskeja käsittelevistä kirjoituksista suurin osa (40/66) pyrkii 

vaikuttamaan päättäjiin, usein esimerkiksi vetoamalla suoraan hallitukseen. Myös kansalaisille 

osoitettuja kirjoituksia on merkittävä määrä. Sama teksti on voinut kohdistua sekä päättäjiin että 

kansalaisiin. Anonyymisti julkaistuja kirjoituksia on viisi. Niiden kirjoittajat on luokiteltu pääosin 

asiantuntijoiksi, ja ja ne kohdistuvat virkahenkilöihin ja muihin päättäjiin. Nimimerkin turvin 

julkaistujen kirjoitusten takana ovat aineistossa opettajat, jotka kirjoittavat koulujensa tilanteista. 

Näissä kirjoituksissa maskit eivät ole pääosassa. Kasvomaskeista on siis Helsingin Sanomissa 

kirjoitettu lähes poikkeuksetta omalla nimellä.  
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5.3  Oikeuttamismaailmat aineistossa 

Argumentointia eri maailmojen näkökulmasta ja jonkin aiheen puolesta löytyi aineistosta runsaasti. 

Nämä on koottu taulukkoon 11. Suurimmassa osassa aineiston tekstejä liikuttiin useammassa kuin 

yhdessä oikeuttamisen maailmassa. 

  

 

Kaikki 
maailmat 

N 

Osuus 
kaikista 

% 

plus-
merkkiset 

N 

plus-
merkkiset  

% 

miinus-
merkkiset 

N 

miinus-
merkkiset  

% 
Arvostus- 
muuttuja  

Ekologia 3 2 % 3 3 % 0 0 % 1,00 
Inspiraatio 12 9 % 9 9 % 3 10 % 0,50 

Kansalaisuus 33 25 % 24 24 % 9 30 % 0,45 
Koti 10 8 % 10 10 % 0 0 % 1,00 

Maine 10 8 % 9 9 % 1 3 % 0,80 
Markkinat 21 16 % 12 12 % 9 30 % 0,14 
Teollisuus 43 33 % 35 34 % 8 27 % 0,63 
Yhteensä 132 100 % 102 100 % 30 100 %   

Taulukko 11. Maailmojen esiintyminen aineistossa sekä arvostusmuuttujat 
 
Maskien käyttöä tukevista argumenteista selvästi suurin osa hyödynsi teollisuuden maailman arvoja. 

Toinen keskeinen maailma oli kansalaisuuden maailma, jossa oli selkeästi enemmän 

maskimyönteisiä kirjoituksia kuin neutraaleja tai kriittisiä. Maskien käyttöön neutraalisti suhtautuvat 

tekstit eivät yleensä sisältäneet linkkejä mihinkään maailmaan, ainoastaan kahdessa tekstissä 

kansalaisuuden maailmaan.  

 

Kriittisiä kannanottoja sisältävien tekstien kohteet jakautuivat pääasiassa päättäjien ja kansalaisten 

välillä. Medialle tai virkahenkilöille suunnatuista muutamista mielipidekirjoituksista ei löytynyt 

kriittisiä suhtautumisia oikeutusmaailmoihin. Asiantuntijoille kohdistettuja oli vain yksi teksti, jossa 

kritisoi THL:n maskeja koskevien ohjeiden puutetta, toivoen että THL tai muu toimija loisi yhtä 

menestyksekkään kampanjan maskien pitämisestä kuin käsienpesuohjeista ja turvavälien pitämisestä. 

Yrityksille suunnattuja tekstejä oli vain kuusi, mutta niistä kolmessa kritisoitiin markkinoiden 

maailmaa ja yhdessä lisäksi teollisuuden maailmaa.  

 

Taulukossa 12 on vertailtu asiantuntijoiden ja yksilöiden profiileja aineistossa 

oikeuttamismaailmojen suhteen. Yksilöt nousivat esiin selkeästi kriittisimpinä kirjoittajina. 

Yksilöiden kirjoittamista 36 kirjoituksesta löytyy yhteensä 21 oikeutusmaailmaa kritisoivaa vaadetta. 

Yhdessä mielipidekirjoituksessa on voitu kritisoida useampaa kuin yhtä maailmaa, mutta kritiikin 

runsas määrä havainnollistaa, miten yleistä sen esittäminen on kirjoituksissa ollut. Eniten kritiikkiä 
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aineistossa saivat markkinoiden ja kansalaisuuden maailmat (9 mielipidekirjoituksessa) ja 

teollisuuden maailma (8 mielipidekirjoituksessa). 

 

 
Taulukko 12. Maailmat, joihin asiantuntijat ja yksilöt vetoavat aineistossa 

Asiantuntijoiden teksteissä muita oikeutusmaailmoja kritisoitiin huomattavasti harvemmin. Siinä 

missä teollisuuden maailma oli yksilöiden kritisoiduin maailma seitsemällä maininnalla, asiantuntijat 

kritisoivat sitä vain kerran. Yhteensä asiantuntijoiden 22 mielipidekirjoituksesta on koodattu 

ainoastaan kuusi toisen maailman kritiikkiä.  

 

Taulukko 13 havainnollistaa, miten maskikritiikkiä esitettiin useihin eri maailmoihin vetoamalla. 

Useimmiten kriittisiä argumentteja esitettiin teollisuuden maailman näkökulmasta (8 kpl), mutta 

myös kodin, kansalaisuuden ja inspiraation maailmasta. Vain muutamassa neutraalissa tekstissä oli 

vaateita, joita tuettiin oikeuttamismaailmoihin pohjautuen. Nämä näyttävät sijoittuneen yksinomaan 

kansalaisuuden maailman piiriin.  
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Taulukko 13. Eri tavoin maskeihin suhtautuneiden tekstien osuus maailmoittain 
 

Teollisuuden maailma aineistossa 
 
”Myös joidenkin asiantuntijoiden esittämä väite, että me suomalaiset emme osaisi käyttää maskeja, 
on vähintään kummallinen. Mehän olemme yksi maailman parhaiten koulutetuista kansoista. 
Emmeköhän oppisi käyttämään maskejakin, vaikkapa samanlaisilla yhteiskunnallisilla tietoiskuilla 
kuin mitä on annettu käsien pesusta ja turvaväleistä.” 
– Anna-Maija Hankonen, HS 8.6.2020 

 
”Toivoisin, että meillä otettaisiin kantaa visiirien käyttöön koronavirukselta suojautumisessa. 
Visiirit suojaavat myös silmän limakalvoa, estävät tehokkaasti kasvojen koskettelun, pitävät 
mahdolliset ”roiskeet” sisällään ja antavat hengitystieoireista kärsiville hieman tilaa hengittää. 
Visiiri on helposti ja nopeasti puhdistettavissa.” 
– Paula Kokkonen, HS 15.8.2020 

 

Teollisuuden maailma on aineiston yleisin oikeuttamismaailma. Se esiintyy yhteensä 35 

mielipidekirjoituksessa, kun taas seuraavaksi yleisin maailma oli kansalaisuuden maailma 24 

mielipidekirjoituksella. Teollisuuden maailman yleisyyttä aineistossa selittää se, että sitä käyttävät 

hyväkseen lähes käytännössä kirjoittajat huolimatta siitä, argumentoidaanko puolesta tai vastaan.  

 

Teollisuuden maailman arvoilla argumentoivia vaateita oli aineistossa eniten, yhteensä 35 kappaletta. 

Niiden kirjoittajat jakautuivat hyvin tasaisesti yksilöiden ja asiantuntijoiden välillä. Yksilöiden 

kirjoittamia oli 15 ja asiantuntijoiden 17. Lisäksi edustajien kirjoittamia oli kolme. Kirjoitusten 

kohteena olivat enimmäkseen kansalaiset (17 kpl), mutta myös virkahenkilöt (11 kpl) ja päättäjät (10 

kpl). Teollisuuden maailman perustelut olivat vahvoja sekä paikallis- että kansallisia tasoja 
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tarkastellessa. Sitä käytettiin noin joka toisessa tekstissä sekä paikallistasolla (6/13) että kansallisella 

(29 tekstissä 53:sta). Ajallista jakaumaa havainnollistaa kuva 6.  

 

 
Kuva 6. Teollisuuden maailmaan vetoaminen ja sen kritiikki aineistossa kuukausittain 

 

Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla maalis-heinäkuussa teollisuuden maailmaan perustuva 

argumentaatio korostui aineistossa, kun merkittävä osa kaikista julkaistuista mielipiteistä argumentoi 

(ainakin) teollisuuden maailman logiikkoja hyödyntäen.  

 
Kasvomaski on kustannustehokas ja turvallinen interventio koronavirustartunnan 
torjumiseksi. Kuinka usein suojamaskia oikein käyttänyt kansalainen on saanut hoitoa vaativan 
koronavirustartunnan? 
 – Jorma Paavonen, HS 1.10.2020 

 
”Kangasmaskeja ei voi sovittaa, ne pitää ostaa kuin sika säkissä. Jos maskit olisivat mukavampia 
käyttää, niitä myös käytettäisiin enemmän.”  
 – Eva Werner, HS 5.9.2020 

 
Maskien käyttöä tukevista argumenteista selvästi suurin osa hyödynsi teollisuuden maailman arvoja. 

On kiinnostavaa, että kaikki pakkotoimia ja rajoituksia vastustavat tekstit sekä kaksi kolmasosaa 

maskien pitämistä kritisoivista teksteistä hyödyntävät nimenomaan teollisuuden maailman 

argumentteja.  

Markkinoiden maailma aineistossa 
 

“Poliitikot käpälöivät maskejaan koko ajan. -- Hyvät poliitikot, opetelkaa käyttämään maskeja niin 
kuin terveysviranomaiset ovat ohjeistaneet. Nykyisillä toimintatavoillanne kasvomaskien käyttö on 
aivan tarpeetonta rahan tuhlausta.” 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

maaliskuu

yht. 1

huhtikuu

yht. 1

toukokuu

yht. 5

kesäkuu

yht. 2

heinäkuu

yht. 2

elokuu

yht. 16

syyskuu

yht. 4

lokakuu

yht. 19

marraskuu

yht. 10

joulukuu

yht. 8

M
ie

lip
id

ek
irj

oi
tu

sta

POS teollisuus

 Yht. 35

NEG teollisuus

Yht. 8



52 

 – Hannu S. Laine, HS 26.8.2020 

 
”Maski voi olla epämukava, ja maskivelvoitteesta koituisi lisäkustannuksia, mutta hyödyt olisivat 
tässä tilanteessa haittoja suuremmat.”  
– Amanda Pirilä, HS 23.11.2020 

 

Markkinoiden maailma eroaa muista siinä, että se on ainoa, jossa kaikki siitä tukea hakeneet 

kirjoitukset (12 kpl) suhtautuivat positiivisesti maskeihin. Toisaalta markkinoiden maailma erottuu 

aineistosta myös kritiikin kohteena. Markkinoiden maailman arvoja kohtaan osoitettiin lähes yhtä 

paljon kritiikkiä kuin siihen vedottiin (ks. kuva 5).   

 

 
Kuva 5. Markkinoiden maailmaan vetoaminen ja sen kritiikki aineistossa kuukausittain 

 

Markkinoiden maailman näkökulmaa esille toivat melko tasavertaisesti yksilöt (7/12) ja asiantuntijat 

(5/12). Kirjoitukset oli suunnattu pääasiassa hallitukselle (6 kpl) sekä kansalaisille (6 kpl). Lisäksi 

päättäjille suunnattuja tekstejä oli kolme, joten yhteen laskettuna hallitukselle ja päättäjille 

suunnattuja tekstejä on enemmistö eli yhdeksän kappaletta. 

 
Jo Boltanskin ja Thévenot’n alkuperäisessä julkisen oikeutuksen teoriassa markkinoiden ja 

teollisuuden maailmat olivat lähellä toisiaan. Tämä näkyy siinä, että aineistossa markkinoiden 

maailmaan viitattiin vain harvoin ilman, että samassa tekstissä oli vedottu myös teollisuuden 

maailman arvoihin. Myös markkinoiden ja teollisuuden maailmojen kritiikki oli vahvasti yhteydessä 

toisiinsa, sillä yli puolet toista näistä maailmoista kritisoineista teksteistä esitti kritiikkiä myös toista 

maailmaa kohtaan.  
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Markkinoiden maailman arvot jaettuna hyvänä eivät nousseet paikallistasolla esiin, vaan kaikki 12 

tekstiä viittasivat kansalliselle tasolle. Sama koski myös maineen maailmaa. Markkinoiden maailman 

arvoja kritisoitiin kahdessa paikallistason tekstissä.  

Kansalaisuuden maailma aineistossa 
 

”Elämme koronaviruksen vuoksi vaihetta, jossa kaikkien ikään katsomatta tulisi tuntea vastuunsa ja 
toimia sen mukaan. Meidän isämme ja isoisämme joutuivat sotaan, eikä heillä ollut todellisia 
vaihtoehtoja: sotaan tai vankilaan. Ne harvat, jotka välttivät sodan kauhut siitä kieltäytymällä̈, olivat 
sekä yhteiskunnan että yhteisön tuomitsemia monella tavalla loppuelämänsä. Nyt meiltä kysytään ihan 
muuta: pysykää kotona. Miten on mahdollista, että tähän ei nyt kyettäisi?” 
 – Yrjö Johansson, HS 20.10.2020 

 
”Maskit hankaloittavat myös kuulovammaisten elämää, koska he turvautuvat arjessaan 
huuliolukemiseen ja kasvonilmeisiin. Moni elää lievän kuulonaleneman kanssa täysin normaalisti, 
mutta maskien myötä tilanne muuttuu. Suomessa Kuuloliitto ja esimerkiksi Britanniassa 
kuulovammaisten järjestöt esittivät jo keväällä huolensa kuulovammaisten asemasta maskien 
yleistyessä.” 
– Sara Karumo, HS 26.9.2020 

 
Kansalaisuuden maailma on aineiston toiseksi yleisin oikeuttamismaailma 24 mielipidekirjoituksella. 

Sitä enemmän esiintymiskertoja on vain teollisuuden maailmalla, jota hyödyntää yhteensä 35 tekstiä. 

Kansalaisuuden maailmassa painottuu solidaarisuus ja yhteisön etu. Arvokkaita toimijoita ovat 

kollektiivit, jotka saavat mandaattinsa joukkovoimasta: järjestöt, koalitiot, puolueet ja jopa 

metaorganisaatiot. Aineistossa kirjoittajina korostuivat yksittäiset kirjoittajat, ja useiden kirjoittajien 

yhdessä allekirjoittamia tai jotakin tahoa edustaneiden tekstejä oli vain vähän.  

Kansalaisuuden maailmaa hyödyntäneissä teksteissä puhujina olivat useimmiten yksilöt (16/24). 

Asiantuntijoita oli seitsemän ja edustajia yksi. Näiden mielipidekirjoitusten kohteena olivat eniten 

kansalaiset (13 kpl) sekä päättäjät (12 kpl, joka jakaantui hallituksen virkahenkilöiden ja päättäjien 

kesken). Kuva 4 havainnollistaa kansalaisuuden maailman pohjalta argumentointia ja siihen 

kohdistunutta kritiikkiä aineistossa.  
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Kuva 4. Kansalaisuuden maailmaan vetoaminen ja sen kritiikki aineistossa kuukausittain 

Kansalaisuuden maailmaan vetoavia tekstejä esiintyi aineistossa toukokuusta lähtien vähintään yksi 

kuukausittain, ja huippukuukautena elokuussa jopa kuusi, samoin loka-marraskuussa viisi molempina 

kuukausina. Kansalaisuuden maailman arvoihin tukeutuneista 24 mielipidekirjoituksesta yli puolet, 

13 kappaletta, sisälsivät kansalaisuuden maailman lisäksi teollisuuden maailmaan vetoamista. 

Kansalaisuuden maailma esiintyy aineistossa vahvasti linkittyneenä teollisuuden maailmaan. 

Yhteensä 24 mielipidekirjoituksesta yli puolet, 13 kappaletta, sisältää kansalaisuuden maailman 

lisäksi teollisuuden maailmaan vetoamista.  

 
”Minua on häirinnyt viimeaikaisessa koronavirukseen liittyvässä maskikeskustelussa vaatimukset 
vahvoista suosituksista tai suorastaan pakosta maskin käyttöön. Pakko on pakko, ja ilmeisesti 
suosituksella haluttaisiin luoda kaikille sosiaalinen paine maskin pitämiseen. Viimeksi mainittu johtaa 
helposti kyttäämiseen. -- Olen edelleen sitä mieltä, että suomalaiset ovat harkitsevia. Muiden 
kyttääminen tai kytättävänä olo ei ole suomalaisten mieleen. Koronavirusajasta selviämme yhteisellä 
arkijärjen käyttämisellä ja toisen kunnioittamisella.” 
– Juha Jaatinen, HS 11.5.2020 

 
”Kirjaston informaatiotaulut ovat todella selkeät ja kertovat hyvin maskien ja desinfiointiaineen 
käytöstä sekä käsien pesemisestä. Tulee paha olo siitä välinpitämättömyydestä, jota ihmiset toisiaan 
ja henkilökuntaa kohtaan osoittavat. Tällä käytöksellä he lisäksi vaarantavat kirjaston avoinna 
pitämisen turvallisesti.” 
– Vesa Kröger, HS 20.10.2020 

 

Kuten teollisuuden maailmaa, myös kansalaisuuden maailmaa käytetään hyväksi argumentoidessa 

sekä maskien puolesta että vastaan. Kansalaisuuden maailman piirissä oli selkeästi enemmän 

maskimyönteisiä kirjoituksia kuin neutraaleja tai kriittisiä. Kansalaisuuden maailman roolia 

tarkastellessa on huomattavaa, että ainoa suhtautumiskategoria, jossa sitä ei hyödynnetä kertaakaan, 

0

1

2

3

4

5

6

7

maaliskuu

yht. 1

huhtikuu

yht. 1

toukokuu

yht. 5

kesäkuu

yht. 2

heinäkuu

yht. 2

elokuu

yht. 16

syyskuu

yht. 4

lokakuu

yht. 19

marraskuu

yht. 10

joulukuu

yht. 8

M
i
e
l
i
p
i
d
e
k
i
r
j
o
i
t
u
s
t
a

POS kansalaisuus

Yht. 24

NEG kansalaisuus

Yht. 9



55 

on rajoitusten vastustaminen. Maskipakon sekä suositusten vastustamiseen sitä kyllä käytetään, itse 

asiassa samassa tai suuremmassa suhteessa kuin tukemiseen.  

 

Muut maailmat aineistossa 
 
Pandemiasta on varmasti kirjoitettavaa kaikkien tähän tutkimukseen sisällytettyjen seitsemän 

oikeuttamisen maailman näkökulmista. Neljä niistä, inspiraation, kodin, maineen ja ekologian 

maailmat, esiintyvät kuitenkin aineistossa varsin vähäisinä. Tämän taustalla voi aineiston rajaus 

Helsingin Sanomiin ja sen toimitukselliset valinnat, mutta uskoakseni siihen on vaikuttanut myös 

aineiston hakuun sovelletut hakuehdot kuten mask*, jotka rajaavat monet muulta kuin maskien 

näkökannalta pandemiaa käsittelevät tekstit aineiston ulkopuolelle. Esimerkiksi ekologian 

näkökulmaa esille tuova keskustelu on voinut tapahtua muulla alustalla, esimerkiksi sosiaalisessa 

mediassa.  

 

Inspiraation maailman teksteissä puhujina olivat pääasiassa asiantuntijat (6/8). Kohteena olivat 

pääasiassa päättäjät (hallitus, virkahenkilöt ja päättäjät, 9 kpl). Kansalaiset olivat vain kahdessa 

tekstissä. Useimmiten teksteissä puhuteltiin hallitusta tai päättäjiä, mutta muutamassa myös 

kansalaisia tai ja kerran yritystä. Kodin maailman arvoilla argumentoineista teksteistä kirjoittajina 

mainittiin useimmiten asiantuntijat (7/10) ja loput olivat yksilöitä (3/10). Kirjoitusten pääkohteina 

olivat sekä kansalaiset (4 kpl) että hallitus (4kpl). Lisäksi kaksi yritykselle suunnattua, yksi medialle 

ja yksi virkahenkilöille.   

 

Kodin ja inspiraation maailmat ovat suhteellisesti yleisimmillään aineistossa erityisesti rajoituksia 

kritisoivien mielipiteiden repertuaarissa.  

 
”Vanhuksia tulisi kuunnella ja antaa heidän itse valita kulkemisensa, myös nyt rajoitusten aikana. 
Ulkoilmassa tartunnan saamisen mahdollisuus on olematon – suosittelen kaikille vapaasti ulkoilua 
kelien mukaan. Maskia ei tarvita ulkona.”  
– Tiina Harjulehto, HS 27.11.2020 

 
”Harrastustoiminnassa on tyypillisesti mukana ohjaava aikuinen, joka huolehtii turvavälien 
noudattamisesta ja maskien käytöstä. -- Teinikään kuuluu tyypillisesti melko suuri elämyshakuisuus, 
impulsiivisuus ja halu kerääntyä vertaistensa joukkoon. Voimme vain jäädä odottamaan, mitä kaikkea 
korvaavaa toimintaa nuoret keksivätkään pimeinä iltoina, jolloin ohjattuihin harrasteisiin ei pääse.” 
– Terhi Kurri, HS 29.11.2020 
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Vaikka pandemia on poikkeuksellinen tapahtuma, harva kuvailisi sitä inspiroivaksi tai jännittäväksi 

ajaksi. Inspiraation maailmassa vasta-arvoina ovat rutiinit ja arki. Voidaan ajatella, että yhteiskunnan 

sulkeuduttua keväällä 2020 juuri kotiin sijoittuvat arki ja rutiinit korostuivat kansalaisten elämässä 

erittäin vahvasti, kun he eristäytyivät koteihinsa. Jännittäviä kokemuksia ja mielihyvää tarjoavat 

kokemukset kuten matkustus tai kulttuuritarjonta peruuntuivat yhtäkkiä. Tätä tutkimusta varten 

kerätyssä aineistossa ei juurikaan puhuta tylsyydestä, yksinäisyydestä, ahdistuneisuudesta tai arjen 

harmaudesta, jonka voidaan kuitenkin olettaa olleen läsnä monen kirjoittajan elämässä sulkeutuneen 

yhteiskunnan aikana. Yhtä lailla on kuitenkin todennäköistä, että joillekuille pandemian myötä kotiin 

eristäytyminen on nimenomaan ollut rutiinien ja arjen rikkoja, joka on pakottanut etsimään uusia, 

luovia ratkaisuja. 

 

Myös kodin maailma näkyy aineistossa verrattain vähäisenä. Pandemia ja sen aikaiset rajoitteet 

sulkivat koko kansan koteihinsa. Maskien käyttö aiheena liikkuu pääosin kodin maailman 

ulkopuolella, poikkeuksena esimerkiksi ikääntyneiden sukulaisten tapaamisiin asetetut rajoitteet. 

niissäkään maskit eivät olleet pääosassa. Tämä selittää kodin maailman näkökulmasta pandemia 

käsittelevien tekstien vähäisyyttä aineistossa. 

 

Ekologian maailma oli aineistossa harvalukuisimmin esiintyvä. Siihen kuului kolme tekstiä, joissa 

kahdessa kirjoittaja oli yksilö ja yhdessä asiantuntija. Kaikki kolme tekstiä oli suunnattu kansalaisille. 

Toukokuussa julkaistiin yksi kirjoitus, ja lokakuussa kaksi. Ekologian maailmaa vastaan ei 

argumentoitu kertaakaan. Ekologian maailman näkökulmasta maskit näyttäytyivät aineistossa 

odotetusti roskan lähteenä sekä turhana kertakäyttöisyytenä. Ekologian näkökulmaa esille tuovien 

tekstien määrä oli kuitenkin erittäin pieni. Tämä voi viitata siihen, että pandemian aikana ympäristön 

näkökulma olisi ylipäätään jäänyt taka-alalle julkisessa keskustelussa. 

 
”Hyvät suojamaskien käyttäjät. Voisitteko olla niin huomaavaisia ja ystävällisiä, että panisitte 
suojamaskit käytön jälkeen kannellisiin roska-astioihin tai veisitte ne kotiinne roskikseen. Linnut 
voivat sotkeutua maskeihin jaloistaan, jos maskit jäävät luontoon. Hiljattain tein pitkään töitä 
Töölönlahdella, että sain vedessä kelluvan suojamaskin pois.” 
– Mervi Hartikka, HS 8.10.2020 

 

Maineen maailman näkökulmasta kirjoittivat useimmiten yksilöt (6/9) ja sitten asiantuntijat (3/9). 

Niiden vastaanottajat jakaantuivat hyvin tasaisesti niin, että asiantuntijat, kansalaiset, media, päättäjät 

ja hallitus mainittiin kaikki kaksi kertaa. Maineen maailma ei noussut esille paikallistason teksteissä 

ollenkaan, ei kritiikin kohteena tai jaettuna hyvänä.  
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Pandemiarajoitukset eivät antaneet erioikeuksia menestyneille tai tunnetuille. Joissain tapauksissa 

kuvio meni jopa päinvastoin, kun julkisuuden henkilöiden toimintaa tarkkailtiin erityisen varovasti, 

ja kommentoitiin sosiaalisessa mediassa ja myös mielipidepalstoilla: 
“Poliitikot käpälöivät maskejaan koko ajan. -- Hyvät poliitikot, opetelkaa käyttämään maskeja niin 
kuin terveysviranomaiset ovat ohjeistaneet. Nykyisillä toimintatavoillanne kasvomaskien käyttö on 
aivan tarpeetonta rahan tuhlausta.” 
 – Hannu S. Laine, HS 26.8.2020 
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6 Yhteenveto 
 
Tässä luvussa vastaan luvussa 4.3 esiteltyihin tutkimuskysymyksiini analyysin tulosten perusteella. 

Tutkimuskysymyksiä on yhteensä neljä. Vastaan niihin yksitellen ja järjestyksessä.  

 
Miten yhteiskunnallinen keskustelu kasvomaskeista on toteutunut Helsingin Sanomien 

mielipidekirjoituksissa vuonna 2020?  

 

Helsingin Sanomat on ollut pandemian aikana luotettu tiedon lähde. Aiempien tutkimusten tulokset 

ovat osoittaneet, että ajantasaiset uutismediat verkossa ja sovelluksissa olivat keskeisiä uutismedioita 

kansalaisille, ja Helsingin Sanomat oli niiden joukossa luotetuimpia. Helsingin Sanomien 

mielipideosastolla julkaistiin keväällä 2020 melko vähän mielipidekirjoituksia kasvomaskeista, 

vaikka monet viranomaistoimijat väittelivät aiheesta julkisuudessa. Mielipidekirjoitusten analyysin 

perusteella on selkeää, että mielipidekirjoitukset olivat aluksi asiantuntijoiden kansalaisille 

suuntaamia tekstejä. Kesän lopussa tarjonta monipuolistui, ja elokuusta eteenpäin kansalaisille 

viestiminen jäi lukumäärässä toiseksi päättäjille kohdistetuille mielipidekirjoituksille. Tämä tukee 

tutkimuksen premissiä siitä, että mielipidekirjoitukset nähdään yhtenä yhteiskunnallisen 

vaikuttamisen kanavana, ja että kansalaiset kokevat, että päättäjiin voi vaikuttaa myös kirjoittamalla 

mielipidekirjoituksen lehteen.  

 
Aineiston analyysin tuloksena paljastui selkeä jako eri puhujien repertuaareissa (taulukko 14). 

Aineiston runsaslukuisimpia puhujatyyppejä, siantuntijoita ja yksilöitä, tarkastellessa heidän 

hyödyntämänsä oikeutusmaailmat voidaan luokitella sen mukaan, minkä maailman repertuaareihin 

kirjoittajat tukeutuvat. Inspiraation ja kodin maailmojen retoriikat ovat aineistossa vahvasti läsnä 

ainoastaan asiantuntijoiden teksteissä. Kansalaisuuden ja maineen maailman argumentit taas näkyvät 

selkeästi useammin yksilöiden kirjoittamissa teksteissä kuin asiantuntijoiden. Ekologian, 

markkinoiden ja teollisuuden maailmojen näkökulmat puolestaan jakautuvat tasan molempien 

kesken, joskin ekologian maailman argumentaatioon vetoaminen aineistossa oli niin harvinaista, ettei 

siitä ole suotavaa tehdä johtopäätöksiä.  

 

Asiantuntijoiden repertuaari Jaettu repertuaari Yksilöiden repertuaari 

Inspiraation maailma 
Kodin maailma 

Teollisuuden maailma 
Markkinoiden maailma 
(Ekologian maailma) 

Kansalaisuuden maailma 
Maineen maailma 

Taulukko 14. Asiantuntijoiden ja yksilöiden repertuaarit aineiston perusteella 
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Aineistosta kävi ilmi, että päättäjille viestivät vuonna 2020 aktiivisesti niin asiantuntijat, edustajat 

kuin yksilötkin. Ei voida siis sanoa, että asiantuntijat olisivat viestineet ainoastaan kansalaisille tai 

kansalaiset päättäjille. Päinvastoin, aineiston perusteella asiantuntijat viestivät suhteessa 

aktiivisemmin päättäjille kuin kansalaiset, ja kansalaisille kohdistetut kirjoitukset tulivat useimmiten 

toisilta kansalaisilta.  

 

Yksilöiden eli kansalaisten kirjoittajarepertuaarissa korostuvat kansalaisuuden ja maineen maailmat. 

Kansalaisuuden maailmassa arvostettuja välineitä ovat säännöt, oikeudet ja politiikkatoimet. 

Asiantuntijoiden kirjoituksissa niihin vetoaminen oli vähäistä. Teollisuuden ja markkinoiden 

maailmoihin kuuluvat mitattavat tulokset, suunnitelmat, palvelut ja tekniset ratkaisut taas olivat 

yleisiä asiantuntijoiden teksteissä. Asiantuntijat siis pyrkivät tarjoamaan ratkaisuja politiikkatoimille 

ennemmin kuin viemään hallituksen linjauksia tiedoksi kansalaisille tai perustelemaan niitä heille.  

 

Inspiraation ja kodin maailmojen esiintymistä asiantuntijoiden repertuaarissa vaikuttaa aineiston 

perusteella selittävän asiantuntijoiden kannanotoilla esimerkiksi nuorten ja vanhusten asemasta 

pandemian ja rajoitusten aikana sekä heidän oikeudestaan mielekkääseen elämään ja sosiaaliseen 

kanssakäymiseen (vrt. aineistoesimerkit s. 57). Analyysissa ei löytynyt syytä sille, miksi nämä 

näkyivät juuri asiantuntijoiden teksteissä vahvemmin kuin yksilöiden.  

 

Yksilöiksi luokiteltujen kirjoittajien pääasiallinen kohdeyleisö taas on jakautunut. Toisaalta he 

pyrkivät vaikuttamaan suunniteltuihin tai olemassa oleviin politiikkatoimiin osoittamalla tekstinsä 

päättäjille, mutta he kirjoittavat suoraan myös muille kansalaisille. Kansalaisuuden maailma tarjoaa 

varsinkin jälkimmäiseen otollisen pohjan, kun hallituksen ja viranomaisten linjauksia toistamalla ja 

tukemalla voidaan kannustaa muita kansalaisia noudattamaan suosituksia. Näin kansalaiset voivat 

käyttää vaikutusvaltaansa ja painostaa toisiaan toimimaan halutulla tavalla. Tämä tarjoaa lisätukea 

Helsingin Sanomien mielipideosaston relevanttiudelle yhteiskuntapoliittisen keskustelun areenana.  

 
Mihin oikeuttamisen maailmoihin ja argumentteihin kansalaiset vetoavat esittäessään tukea ja 
kritiikkiä kasvomaskien käyttöä kohtaan?  
 

Helsingin Sanomissa julkaistut mielipidekirjoitukset ovat olleet valtaosin maskien käytön kannalla. 

Aineiston kirjoittajat hyödyntävät selkeästi eniten teollisuuden ja kansalaisuuden maailmoja. 

Teollisuuden maailmaan pohjautuen argumentoivia tekstejä oli yli puolet aineistosta. Kansalaisuuden 

maailman arvojen puolesta argumentoi joka kolmas mielipidekirjoitus. Ne esiintyvät aineistossa 
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muodostaen ikään kuin liittoutuman, jossa yhden maailman argumentit esiintyvät useimmiten 

yhdessä toisen kanssa.  

 

Teollisuuden ja kansalaisuuden maailman liitto toimii kuitenkin myös vastavoimien areenana. 

Kansalaisuuden maailman arvoja oli aineistossa kritisoitu useimmiten juuri teollisuuden maailman 

näkökannalta. Tämä suhde ei kuitenkaan aineistossa ilmennyt toisin päin, sillä teollisuuden maailman 

arvoja kritisoineet tekstit eivät näyttäneet liittyvän erityisesti minkään muun maailman arvojen 

puolustamiseen.  

 

Taulukossa 15 on vertaltu kansalaisuuden ja teollisuuden maailmoihin pohjautuvan argumentaation 

yleisyyttä aineistossa eri kuukausina. Siitä näkyy, että teollisuuden maailmaan perustuvat argumentit 

olivat vahvoja heti pandemian alusta lähtien, käytännössä halliten käytyä keskustelua. Tähän on 

varmasti vaikuttanut Suomelle tyypillinen ja Marinin hallituksen julkisesti painottama vakaumus 

perustaa päätöksensä tutkitun tiedon varaan.  

 

 
Taulukko 15. Kahden eniten esiintyneen maailman, kansalaisuuden ja teollisuuden, positiivisten vetoomusten 
(eli tämän maailman arvopohjaa puolustaen esitettyjen argumenttien) osuus eri kuukausina, 
havainnollistettuna prosentteina.  
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Aineistossa harvalukuisiksi jääneiden maailmojen joukossa olevat kodin, maineen ja inspiraation 

maailmat ovat myös maailmoista ne, joilla suhteessa eniten potentiaalia rajoittaa julkisen keskustelun 

toteutumista. Esimerkiksi vahvasti maineen tai kodin maailman arvojen muokkaama julkinen 

keskustelu ei päästä ääneen kuin maailmoissa arvokkaita henkilöitä, mikä taas ei ole demokratian tai 

julkisen keskustelun toteutumisen kannalta edullista. Inspiraation maailma taas pohjautuu osittain 

sille, että julkisella tai massojen mielipiteellä ei ole väliä, sillä painotus on yksilön omalla 

kokemuksella. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan analysoitu kirjoittajien arvokkuutta eri maailmojen 

näkökulmasta, tai yritetty tutkia Helsingin Sanomien toimituksellisia valintoja sen suhteen, onko 

joihinkin maailmoihin perustuvilla argumenteilla parempi mahdollisuus läpäistä julkaisuseula.   

 

Mihin oikeuttamisen maailmoihin kirjoittajat vetoavat argumentoidessaan suositusten, 
rajoitusten tai maskipakon puolesta tai niitä vastaan? 
 
Maskisuositusten ja pakkotoimien kannattajat ja vastustajat nojaavat pääasiassa teollisuuden ja 

kansalaisuuden maailmojen argumentaatioon. Rajoituksiin kantaa ottavia kirjoituksia on aineistossa 

vähemmän, mutta niiden profiili eroaa suosituksista ja pakkotoimista. Rajoitusten vastustamiseen 

hyödynnetään teollisuuden lisäksi usein myös inspiraation ja kodin maailmoja. Kansalaisuuden 

maailma ei rajoitusten vastustamisen kontekstissa esiinny kertaakaan. Rajoitusten kannattamiseen 

sen sijaan käytetään teollisuuden lisäksi melko usein myös kansalaisuuden, kodin ja markkinoiden 

maailmoja.  

 

Kasvomaskikeskustelussa teollisuuden maailma osoittautui monikäyttöisimmäksi, koska sitä 

käytettiin perusteluna, oli kyse sitten mistä tahansa tutkimuksen osa-alueesta: rajoituksista, 

suosituksista, pakosta, maskeista, ja näiden puolesta tai vastaan. Kaikki pakkotoimia ja rajoituksia 

vastustavat tekstit sekä kaksi kolmasosaa maskien pitämistä kritisoivista teksteistä hyödyntävät 

nimenomaan teollisuuden maailman argumentteja. Teollisuuden maailman argumentaatioihin 

nojautuneissa mielipidekirjoituksissa oli vahvasti mukana tutkimusajankohtana julkisuudessa käyty 

debatti maskien hyödyllisyydestä ja vaikutuksesta. Asiantuntijat ottivat siihen vahvasti osaa myös 

mielipidekirjoitusten muodossa. 

 

Kansalaisuuden maailmaan nojaava argumentaatio aineistossa oli suurimmaksi osaksi maskien 

käytön kannalla. Tarkemmassa tarkastelussa sen rooli argumentoinnissa suositusten, rajoitusten tai 

maskipakon puolesta tai vastaan on monitahoisempi. Kansalaisuuden maailmassa arvostettuja 

välineitä ovat määräykset, säännöt ja ohjeet. Tämä tarkoittaa tämän tutkimuksen kontekstissa siis 
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maskin käyttöä koskevia suosituksia, rajoituksia ja pakkotoimia. Kansalaisuuden maailman 

arvostama testi taas on solidaarisuus tai yhdenvertaisuus sääntöjen edessä. Maskisuositus tarkoittaa, 

että yksilölle jätetään vapaus ja vastuu valita, käyttääkö hän kasvosuojainta. Näin kansalaisuuden 

maailmaa käytettiin moneen tarkoitukseen: se sopi niin solidaarisuutta kaipaavien ja kaikkia maskia 

käyttämään kehottavien kirjoittajien kuin erilaisten lähtökohtien ja valmiuksien takia maskipakkoa 

vastustaneiden kirjoittajien repertuaareihin.  

 

Suomessa maskien käyttö ei missään vaiheessa ollut erityisen kattavaa. Monia aineiston kirjoituksia 

yhdistääkin turhautuminen muiden ihmisten maskittomuuteen. Turhautumisen on täytynyt olla melko 

vahvaa, että se on ylittänyt kirjoittajien kynnyksen purkaa turhautumistaan sanomalehden 

mielipidepalstalla. Tämä turhautuminen on looginen reaktio ottaen huomioon yksilöiden ja 

kansalaisuuden maailman yhteyden, sillä yksi kansalaisuuden maailman vasta-arvoista on 

itsekeskeisyys. Kaikki kärsivät toisten itsekkyyden takia -narratiivi tiivistää havaitun solidaarisuuden 

tai tasapuolisuuden puutteen ja näkyy vahvana aineistossa. Itsekkyys, myös kuviteltu sellainen, 

kuumensi kirjoittajien tunteita. Aineiston teksteissä se yhdistetään muun muassa tanssimiseen, 

erityisesti yöelämän kontekstissa. Tämä näkyy esimerkiksi seuraavissa kahdessa lainauksessa 

aineistosta:   
”Vanhuksilla ei useinkaan ole tapana viihtyä baareissa humaltuneena hitaita tanssimassa tai 
kaulailemassa uusien tuttavuuksien kanssa, jolloin järkevät etäisuuden pitämisen rajoitukset 
unohtuvat.”  
–Tiina Harjulehto, HS 27.11.2020 
 
”Vallankäyttäjien ihmiskäsitys vaikuttaa psykologian näkökulmasta ihanteelliselta. Siinä oletetaan, 
että ihmiset toimisivat harkiten. Näin asia ei ole. Ihminen ei ole erityisen rationaalinen olento. Meitä 
ohjaavat järjen lisäksi tunteet, asenteet, toiveet, tottumukset ja itsekkäät tarpeet. Tästä kriisi on 
kertonut karua kieltä. Tauti on tappanut ja tehnyt taloudellista tuhoa vain siksi, että monet ovat 
toteuttaneet omia mielitekojaan ja tapojaan. Juhliminen ja seurustelu turvaväleistä piittaamatta ovat 
olleet monille tärkeämpää kuin läheisten terveyden varjeleminen ja kriisin ratkaiseminen.”  
– Pekka Järvinen, HS 15.12.2020  

 
Molemmat tekstit nostavat tanssimisen esiin malliksi sopimattomasta toiminnasta. Teksteissä on 

muutakin yhteistä – sopimattomaan toimintaan ajavan motiivin arvailu. Oli kyse sitten 

päätöksenteosta ”humaltuneena”, kun ”järkevät [varotoimet] unohtuvat”, tai siitä että meitä ohjaavat 

”järjen lisäksi” muut asiat, jokin johtaa kirjoittajien mielestä kansalaiset toimimaan epärationaalisesti 

ja päätyvän juhlimaan. Tämä narratiivi oikeuttaa kansalaisuuden maailman perusteluihin nojaavia 

kirjoittajia kritisoimaan suosituksia ja kannattamaan kansalaiset tasa-arvoistavaa maskipakkoa. 
” Maskipakon on tultava ja vähän äkkiä. Hallituksella ei ole enää mitään tekosyytä vaarantaa 
ihmishenkiä.” 
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 – Helena Hartikainen, HS 28.11.2020 

 

Aineiston perusteella kansalaisuuden maailma taipuu myös maskien käytön ja maskipakon kritiikin 

välineeksi. Mielipidekirjoituksissa tuotiin esille esimerkiksi maskin käyttömukavuus, pakottamisen 

jälkeen alkava ”epämiellyttävä kyttääminen” ja maskia käyttämättömien syrjiminen. Esille nostettiin 

muutamassa tekstissä myös kuulovammaisten asema, sillä suun peittävää maskia käyttävän huulilta 

ei voi lukea. Jo maskien käyttämisen suosittelua kritisoitiin siitä, että päivittäiskäyttöön tarkoitettujen 

kasvosuojainten hankkiminen voi olla kohtuuttoman suuri investointi pienituloisille. Aineistossa 

pakkotoimia kritisoivia tekstejä on kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin pakkotoimia 

kannattavia.  

 
Miten aineiston mielipidekirjoitukset ja niihin sisältyvät vaateet ajoittuvat verrattaessa 

pandemian eri vaiheisiin ja muuttuviin poliittisiin linjauksiin? 
 
Covid-19-pandemian ensimmäinen aalto kesti Suomessa maaliskuusta kesäkuuhun 2020. 

Lokakuussa alkanut toinen aalto kesti vuodenvaihteen yli tammikuuhun 2021 ja on vielä suurimmaksi 

osaksi aineiston puitteissa. Mielipideosastolla julkaistujen maskiaiheisten kirjoitusten määrä lisääntyi 

ajan kuluessa niin, että syyskaudella julkaistiin merkittävästi enemmän tekstejä kuin keväällä ja 

kesällä. Mielipidekirjoituksia oli eniten ensimmäisen ja toisen aallon välissä elokuussa ja toisen 

aallon alettua lokakuusta eteenpäin. 

 
Elokuussa maskeja käsittelevien mielipidekirjoitusten määrä moninkertaistui aiempaan verrattuna. 

Kirjoitusten lukumäärän nousua eivät edeltäneet julkaisut hallituksen maskilinjan muutoksesta tai 

uudet rajoitukset. Päinvastoin, kesän aikana rajoituksia lievennettiin tautitilanteen kohennuttua, 

vaikka toisen aallon tiedettiin saapuvan ennemmin tai myöhemmin. Tästä huolimatta, tai tämän takia, 

oli maskien käyttö taas kansalaisten huulilla. 
”Koronavirusepidemian toinen aalto on melko varmasti tulossa. Suomessa lähes kaikki rajoitukset 
ovat poistuneet. Ihmiset ovat jo unohtamassa viruksen ja sen leviämistä estävät varotoimet. 
Turvavälejä ei enää tunnuta muistavan, ja vaikuttaa siltä, että moni elää kuten ennen 
koronavirusaikaa.”  
– Antero Takala, HS 5.8.2020 

 

Tilanne oli muuttunut kesän alusta siten, että asiantuntijat olivat alkaneet kampanjoimaan 

näkyvämmin maskien käyttöä puoltavan tieteellisen näytön puolesta. Esimerkiksi Hanna M. Ollilan 

johtama tutkijaryhmä oli kyseenalaistanut STM:n kesän alussa julkaistun raportin tulokset (ks. luku 

3.2). Elokuussa julkaistiin kuusitoista mielipidekirjoitusta maskeista, joista vain yksi esitti kritiikkiä 
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uudessatoista elokuisessa mielipidekirjoituksessa esitetyt vaateet olivat vahvasti maskien käytön 

puolella. Niistä luokittelin maskikriittiseksi vain yhden. Se oli asiantuntijan kirjoittama teksti, joka 

tuki STM:n kiistellyn raportin johtopäätöksiä.  

 

Vaikuttaa siltä, että viranomaisten ristiriitainen viestintä loi poikkeustilanteessa otollisen tilaisuuden 

kriittiselle keskustelulle, joka rohkaisi kansalaisia ottamaan kantaa julkisesti sen mukaan mitä he 

parhaaksi näkivät. Kansalaiset eivät olleet tähän asti pystyneet päättelemään, suosittelivatko Suomen 

viranomaiset kasvomaskien käyttöä vai eivät, ja mistä syystä. Jätettiinkö maskit pois kevään 

suosituksista siksi, että ne eivät suojaisi käyttäjää itseään vai siksi, että maskeja ei olisi riittänyt 

kaikille halukkaille? Entä oliko kotitekoinen kasvosuojain todella hyödytön kirurgiseen suojaan 

verrattuna, vai oliko ongelma siinä, että suomalaisten ei luotettu käyttävän tai puhdistavan niitä 

oikein?  

 

Elokuun puolivälissä julkaistu ensimmäinen virallinen maskisuositus otettiin julkisuudessa vastaan 

huojentuneina, ja suositus sai laajasti tukea taakseen. Suomalaiset noudattivat suositusta kuitenkin 

puutteellisesti. Syyskuussa uutisoitiin, että maskien käyttö ei ole yleistynyt toivotulla tavalla. Maskin 

käyttämättä jättäminen nähtiin aluksi pääosin tiedotusasiana, mutta enenevissä määrin myös 

asenneasiana. Niin kansalaiset, yritykset kuin viranomaisetkin alkoivat korostaa enemmän yksilön 

vastuuta maskin käytössä ja velvollisuutta muita kohtaan. Kansalaisten välinpitämättömyys maskin 

käyttöä kohtaan näkyy aineistossa lisääntyvänä itsekkyyden ja vastuuttomuuden kritiikkinä. 

Maskisuositus ei vastannut kysymykseen mitä tehdä, kun ihmiset eivät noudattaisi suositusta. Tämä 

aiheutti ristiriitaa maskia käyttävien - erityisesti riskiryhmäläisten - ja muiden välillä. HSL:n tiedote 

elokuulta havainnollistaa tätä ristiriitaa: ”Jos käytät itse maskia ja huomaat, ettei joku toinen käytä, 

toivomme, ettet huomauta asiasta.” (HSL, 2020) Maskin käyttämisen sosiaalista painetta yritettiin 

siis tietoisesti lieventää samalla kun maskien käyttösuositusta painotettiin. 

 

Tämä virallisen linjan salliva suhtautuminen maskittomuuteen selittää maskikeskustelun 

pitkittymisen koko loppuvuoden ajan. Virallinen maskisuositus ei ollut parannuskeino pandemiaan. 

Se näyttää aineiston perusteella olleen myönnytys lisääntyvän, maskien käyttöä tukevan tieteellisen 

evidenssin edessä. Maskisuosituksen voimassaolon jälkeinen aika vaikuttaa lisänneen kansalaisten 

kokemusta siitä, että virallinen suositus ei ole tarpeeksi tehokas. Se selittäisi, miksi maskipakkoa 

tukevia tekstejä julkaistiin erityisesti elokuussa (viisi kappaletta) ja vuoden lopussa joulukuussa (neljä 

kappaletta). Aineistossa näkyy vahvasti aiemmin esitelty, maskittomien itsekkyyttä korostanut 

narratiivi, joka tukeutui erityisesti kansalaisuuden maailman solidaarisuutta vaativiin arvoihin. 
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7 Johtopäätökset 
 
Oikeuttamisteorian viitekehys maailmoineen sekä julkisen oikeuttamisen analyysi tarjosivat 

mielenkiintoisen ja toimivan työkalun kasvomaskeista käydyn keskustelun tarkastelulle. Julkisen 

oikeuttamisen teoria painottaa, että yhteiskunnallista muutosta tulee pyrkiä selittämään yksilöiden 

toimijuuden kautta. Oikeuttamisteorian sisältämä perustelemistapojen valikoima on kattava, ja sen 

avulla voidaan tulkita monenlaista yhteiskunnallista keskustelua. Maailmojen (mielestäni melko 

vähäinen) päällekkäisyys on osa teorian antia kiistojen ja kompromissien muodossa. Tutkielmaan 

valitsemani viitekehyksen avulla löysin vastaukset tutkimuskysymyksiini. Laadullisen 

tapaustutkimuksen tuloksia ei voi yleistää laajemmalle, mutta se tarjoaa kiinnostavia lähtökohtia 

jatkotutkimukselle. Tämä tutkimus valottaa toistaiseksi erittäin vähän tutkittua aihetta ja lisää tietoa 

Covid-19-pandemian yhteiskunnallisista vaikutuksista. 

 

Länsimaisessa demokratiassa julkinen toiminta on voitava perustella, ja kansalaisilla on mahdollisuus 

yrittää vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin. Pragmaattisen sosiologian lähestymisen erottaa 

kriittisestä sosiologiasta juuri se, että yksilö nähdään aktiivisena toimijana. Oikeuttamisteoria ja 

toiminnan oikeuttamisen tarve ammentaa tilanteista, joissa normaali, usein tiedostamaton rutiini 

rikkoutuu. Viitekehyksen ja siten myös valitun analyysimetodin heikkouksena voi kuitenkin tässä 

tutkimuksessa ja yleisemmin pandemiaan sovellettaessa se, että kyse ei ole enää pelkästään rutiinin 

rikkoutumisesta vaan maailmanlaajuisesta poikkeustilasta, jonka aikana Suomessa sovellettiin myös 

mm. sota-aikaan tarkoitettua valmiuslakia. Poikkeama normaalista on siis niin epänormaali, että 

myös perusoikeuksia voidaan lain puitteissa rajoittaa. Kansalaisten valmius argumentoida 

näkemystensä puolesta ja ajaa etuaan voi olla joiltain osin heikentynyt, sillä paine mukautua 

valtionjohdon viralliseen linjaan voidaan kokea hyvinkin vahvana. 

 

Toisaalta pragmaattisen sosiologian lähestymistapa sopii erinomaisesti Covid-19-pandemian 

yhteiskunnallistieteelliseen tutkimukseen. Pandemia on luonnollisesti lisännyt merkittävästi 

päätöksentekoon liittyvää epävarmuutta ja korostanut saatavilla olevan tiedon rajallisuutta. 

Pandemian aikana arjen toiminnan arvojen ristiriitaisuus on päässyt myös nousemaan esille ja 

oikeuttamisteorian mukaisille arvokkuuden testeille on ollut käyttöä. Tämän epävarmuuden jäljet 

ovat varmasti pitkäkestoisia, ja pandemiasta juontuvia toimintatapoja jää voimaan myös 

tautitapauksien hiivuttua, koska niistä on ehtinyt tulla käytäntöjä – olemme tottuneet ”poikkeustilaan” 

eli ”uuteen normaaliin”. Tämä sopii kuitenkin pragmaattisesta sosiologiasta ponnistavalle 



66 

tapaustutkimukselle hyvin, sillä sen mukaan moninaiset arvojärjestelmät ja toimintatavat 

hahmotetaan lupaavina ja empiirisesti rikkaina tutkimuskohteina.  

 

Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksista koostamani aineisto oli hyvin vuoropuhelussa 

analyysikehikon kanssa, ja niiden yhteensovittaminen oli odotetusti sujuvaa. Sekä oikeuttamisteoriaa 

että julkisen oikeuttamisen analyysia on sovellettu aiemmin erilaisten mielipiteisiin perustuvien 

tekstiaineistojen analyysiin menestyksekkäästi, minkä vuoksi ne valikoituivat myös tähän 

tutkimukseen. Aineiston koko oli sopiva ja otanta kattava, sillä päätin sisällyttää tutkimukseen kaikki 

vuonna 2020 ilmestyneet maskeja käsitelleet kirjoitukset ilman satunnaisotantaa. Aineiston päätin 

kerätä Helsingin Sanomista, joka on Suomen suurin sanomalehti ja sen päälevikkialue kattaa Suomen 

tiheimmin asutetut alueet. Alueellista vertailua olisi ollut mahdollista saada mukaan keräämällä 

aineistoa esimerkiksi suurista maakuntalehdistä kuten Aamulehdestä, Kalevasta tai Satakunnan 

Kansasta. Aineiston haku oli selkeä toteuttaa, sillä Helsingin Sanomien arkistossa oli 

sanahakutoiminto ja rajaus ilmestymispäivän perusteella. Olen luottavainen, että olen löytänyt 

rajaukseeni kuuluvat artikkelit hakutoiminnon avulla.  

 

Analyysin tulokset tukivat tämän tutkimuksen premissiä siitä, että Helsingin Sanomien 

mielipidekirjoituspalsta on yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanava, ja että kansalaiset (niin yksilöt 

kuin asiantuntijatkin) kokevat voivansa vaikuttaa päättäjiin kirjoittamalla mielipidekirjoituksen 

lehteen. Jatkotutkimukselle olisi tilaa siinä, pääteekö tämä kaikkiin lehtiin vai onko Helsingin 

Sanomat erityisasemassa. Toisaalta tämän tutkimuksen aineisto ei kata kaikkea maskeista käytyä 

keskustelua, sillä sitä on käyty runsaasti myös sosiaalisessa mediassa ja internetin 

keskustelupalstoilla. Tämä on todennäköinen selitys esimerkiksi ekologian maailman vähäisyydelle 

aineistossa. Tässäkin voisi siis olla mielenkiintoisen vertailevan jatkotutkimuksen paikka. 

Korostuisivatko Helsingin Sanomissa vähäiseksi jääneet maailmat kuten maine tai ekologia joissain 

toisissa kanavissa, esimerkiksi iltapäivälehdissä tai vaikka Instagramissa? 

 

Tässä tutkimuksessa haasteena oli aineiston rajaus – rajatako kalenterin, pandemia-aaltojen, vai 

jonkin muun mukaan? Aaltojen tarkka määritteleminen osoittautui haastavaksi, sillä tilanne on ollut 

hyvin erilainen esimerkiksi paikallis- tai maakuntatasoilla kuin valtakunnallisesti. Toisaalta toiveista 

huolimatta tämän tutkimuksen valmistuessa keväällä 2022 on pandemia edelleen käynnissä ja 

tartuntojen määrä on suurempi kuin missään aiemmassa vaiheessa pandemiaa. Täten rajaus 

pandemian päättymiseen ja siten kansalaismielipiteen tarkastelu kokonaisvaltaisemmin ei ollut tämän 

tutkimuksen puitteissa mahdollista. Tämä tarjoaisi kuitenkin mahdollisuuden kiinnostavaan 
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jatkotutkimukseen, jossa saman viitekehyksen puitteissa laajempaa aineistoa käsiteltäisiin 

esimerkiksi satunnaisotannan kautta. Maskipakkoa luonnosteltiin vielä keväällä 2021, mutta se ei 

kuitenkaan tullut koskaan käyttöön. Tämän tutkimuksen valmistuessa maskisuositus ei ole vielä 

poistunut kaikkialta, ja maskeja näkyy vielä katukuvassa. On kiinnostavaa seurata, näkyvätkö tässä 

tutkimuksessa erottuneet, varovaisempaa linjaa ajavat ja voimassa olevien rajoitusten riittävyyttä 

kyseenalaistavat, puheenvuorot, kun puretaan viimeisiäkin maskisuosituksia. Näkevätkö kansalaiset 

maskien käyttösuositusten purkamisen liian aikaisena, vai ollaanko sen kanssa jo myöhässä?  

 

Covid-19-pandemia on aiheena edelleen ajankohtainen. Pandemian sanotaan synnyttäneen 

ennennäkemättömän maailmanlaajuisen tieteellisen ponnistuksen tiedon tuottamiseksi, ja uusia 

tutkimuksia julkaistaan jatkuvasti. Tiedolle on myös suuri kysyntä. Suurin osa julkaistusta pandemiaa 

käsittelevästä tutkimuksesta on ymmärrettävästi lääketieteellistä, ja keskittyy esimerkiksi viruksen 

leviämiseen. Taustatutkimukseni perusteella julkisen oikeuttamisen analyysia ei ole toistaiseksi 

käytetty Covid-19-pandemiaan tai vielä tarkemmin henkilösuojaimiin kuten kasvomaskeihin 

liittyvissä tutkimuksissa. Suomessa kasvomaskeja yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta käsitteleviä 

tutkimuksia on valmistunut toistaiseksi erittäin vähän. Laura Kalliokosken pro gradu -tutkimus 

(2021) käsittelee kasvomaskikeskusteluun osallistuneiden suomalaisten asiantuntijoiden ja päättäjien 

esittämiä tieto- ja tietämättömyysväittämiä. Juha Koljosen ja Emilia Palosen (2021) vertaisarvioitu 

artikkeli puolestaan tutki verkkokeskustelujen aktivoitumista tiedotustilaisuuksien jälkeen Twitter-

aineiston perusteella.  

 

Tämän tutkimusprosessin aikana olen ottanut huomioon myös tutkimukseni eettisen pohjan. Vaikka 

tutkimuskohde on joukko tekstejä, on lähes jokaisen tekstin takana omalla nimellään kirjoittava 

ihminen. Anonyymeja eli nimimerkillä kirjoitettuja mielipiteitä oli aineistossa viisi yhteensä 66 

tekstistä. Kirjoitukset ovat kuitenkin luonteeltaan julkiseksi tarkoitettuja ja edelleen vapaasti kaikkien 

saatavilla. Olen pitänyt kirjoittajien nimet mukana myös aineistosta tekemissäni nostoissa, sillä kaikki 

Helsingin Sanomien arkiston kirjoitukset ovat hakukoneiden indeksoimia.  
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8 Lopuksi 
 
Aloittaessani tämän tutkimuksen työstämisen syksyllä 2020 minulle oli selvää, että pandemia olisi 

tutkimuskohteena sekä ajankohtainen että kiinnostava. Se osoittautui myös heikkoudeksi, sillä vielä 

alkuvuodesta 2021 minusta tuntui, että vaikka tutkimuksen raamit olivat muuten asettuneet 

paikalleen, oli tilanne vielä niin muuttuvainen ja epävarma, että jätin työn tauolle joksikin aikaa. 

Tämän päätöksen taustalla oli myös epävarmuus tutkimuksen ajallisesta rajauksesta ja sen 

tarkoituksenmukaisuudesta, jonka toin esiin myös edellisessä luvussa. Palatessani työn pariin 

loppuvuonna 2021 koin pystyväni paremmin ja johdonmukaisemmin erottautumaan vuoden 2020 

tapahtumista ja palaamaan niihin enemmän tutkijan kuin kokijan otteella, vaikka näitä kahta roolia 

en pystykään täysin erottamaan toisistaan.  

 

Haluan kiittää minua tämän tutkimuksen tekemisessä tukeneita ystäviä ja opiskelutovereita, 

erityisesti Laura Niemeä ja Salla Palanderia. Kiitos myös perheelleni tuesta. Kiitän myös Helsingin 

yliopiston Suoma Loimaranta-Airilan rahastolle, josta Satakuntalaisen osakunnan stipendineuvosto 

myönsi minulle pro gradu -apurahan tämän työn edistämiseksi.  
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