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Tiivistelmä:

Tässä maisterintutkielmassa tarkastellaan populismin toimintalogiikkaa ja siihen sisältyvää

vastakkainasettelujen rakentamista kriittisen diskurssianalyysin keinoin.

Tutkimusanalyysin lähtökohtana on oikeistopopulismin suhde feminismiin, ja tämän

ilmeneminen Twitterissä. Tutkimusaineisto perustuu perussuomalaisten entisen

puheenjohtajan Jussi Halla-ahon vuoden 2020 Twitter -julkaisuihin, joissa kritisoidaan

feminismiä ja feministisiä toimijoita sekä näiden julkaisujen kommentteihin.

Työn tutkimuskysymykset ovat: 1) Kuinka Jussi Halla-aho rakentaa vastakkainasetteluja

feminismiä kohtaan Twitterissä? ja 2) Miten populismin logiikka ilmenee

vastakkainasettelujen rakentamisessa?



Tutkimusanalyysi pohjautuu ensisijaisesti Ernesto Laclaun diskursiivis-teoreettiseen

näkemykseen populismista, jonka mukaan populismi tarkoittaa viholliskuvan rakentamista

suhteessa määriteltyyn “toiseen”. Tutkielman tarkoitus on analysoida, kuinka populismin

toimintalogiikkaa ymmärtämällä, voidaan havainnollistaa vastakkainasettelujen

muodostumisen prosessia. Analysiin tarkoituksena on näin ollen läpivalaista Jussi Halla-ahon

harjoittamaa poliittista viestintää Laclaun kuvaaman populismin logiikan viitekehyksessä.

Analyysissa Halla-ahon julkaisuja ja niiden kommentteja tarkastellaan ennen muuta

merkitysten liittämisen sekä hegemonian muodostamisen prosessien kautta.

Analyysin perusteella voidaan todeta, että vastakkainasettelujen rakentuminen on noudattanut

Laclaun kuvaamaa populismin logiikkaa. Halla-ahon feminismiin ja feministisiin toimijoihin

kohdistamaa kritiikkiä analysoimalla, voidaan havaita, että Halla-aho pyrki tietoisesti

liittämään näihin kohteisiin kriittisiä merkityksiä ja rakentamaan siten viholliskuvaa sekä

muodostamaan vastakkainasetteluja. Halla-ahon viestit ovat aiheuttaneet kärjekästä ja

kovasanaista kommentointia selkeästi sekä julkaisujen puolesta että niitä vastaan.

Halla-ahoon ja tämän harjoittamaan viestintään kohdistetaan, myös voimakasta kritiikkiä

kommenteissa. Aineistossa feminismi ei kuitenkaan saanut osakseen muita kuin kriittisiä

määritelmiä, eikä Halla-ahon esittämiä määritelmiä pyritty kyseenalaistamaan.

Kommenttikentässä kriittisten merkitysten liittämisen prosessi on sen sijaan tehostunut, sillä

lukuisat kommentoijat ovat jatkaneet Halla-ahon käyttämien kriittisten merkitysten liittämistä

feminismiä ja feministisiä toimijoita kohtaan.

Analyysin kautta kuvataan, kuinka vastakkainasettelujen muodostumisessa on lopulta kyse

poliittisesta vallanjaosta ja sen rakentumisesta diskursseissa. Sekä Jussi Halla-ahon

sosiaalisen median julkaisut että feminismi edustavat tässä tutkielmassa ennen muuta

esimerkkiparia, joiden kautta tarkastellaan populististen toimijoiden harjoittamaa

vastakkainasettelujen rakentamista diskursiivis-performatiivisena toimintana.
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1     JOHDANTO

Tässä tutkielmassa tarkastelen populismin toimintalogiikkaa ja siihen sisältyvää

vastakkainasettelujen rakentamista kriittisen diskurssianalyysin keinoin. Tarkastelen

populismia laaja-alaisesti ilmiönä, paneutuen sekä sen ilmenemismuotoihin että populismin

syvemmän ontologiseen tason kuvaamiseen. Analyysini pohjautuu ensisijaisesti Ernesto

Laclaun (1985; 2018) diskursiivis-teoreettiseen näkemykseen populismista.

Tutkimusanalyysini lähtökohtana on oikeistopopulismin suhde feminismiin, ja tämän

ilmeneminen Twitterissä. Tutkimusaineistoni perustuu perussuomalaisten entisen

puheenjohtajan Jussi Halla-ahon vuoden 2020 Twitter -julkaisuihin sekä näiden julkaisujen

kommentteihin. Tutkielmani tarkoitus on analysoida, kuinka populismin toimintalogiikkaa

ymmärtämällä voidaan havainnolllistaa vastakkainasettelujen muodostumisen prosessia.

Tutkimuskysymykseni ovat:

1. Kuinka Jussi Halla-aho rakentaa vastakkainasetteluja feminismiä kohtaan

Twitterissä?

2. Miten populismin logiikka ilmenee vastakkainasettelujen rakentamisessa?

Analysiin tarkoituksena on näin ollen läpivalaista Jussi Halla-ahon harjoittamaa viestintää

Laclaun kuvaaman populismin logiikan viitekehyksessä.

1.1    Tutkielman tausta ja tavoitteet

Suomessa populismia on tutkittu viime vuosina runsaasti. Tämä tutkimus on keskittynyt

lähtökohtaisesti perussuomalaisten analysointiin. Laajin perussuomalaisten populistista

retoriikkaa käsittelevä teos on vuonna 2017 julkaistu Jätkät & Jytkyt (Palonen ja Saresma).

Perussuomalaisten toimintaa politiikassa ja Suomen mediakentällä on käsitelty laajasti, myös

esimerkiksi Jussi Westisen väitöskirjassa: Cleavages in Contemporary Finland (2015). Sen

sijaan vihapuheen roolia Suomen politiikassa on analysoitu esimerkiksi Valtioneuvoston

kanslian julkaisemassa tutkimuksessa Viha vallassa. Vihapuheen vaikutukset

yhteiskunnalliseen päätöksentekoon (Knuutila et al. 2019).
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Rajaan analyysini feminismin tarkasteluun kahdesta syystä. Ensinnäkin, perussuomalaisten

harjoittamasta vastakkainasettelujen rakentamisesta maahanmuuttajia kohtaan on tehty varsin

paljon tutkimusta, erityisesti ajalta jolloin Timo Soini toimi puolueen puheenjohtajana (esim.

Palonen ja Saresma 2017). Toisekseen, feminismi ei ole käsitteenä vakiintunut, etenkään

arkipäivän keskustelussa ja diskursseissa. Näin ollen voidaan olettaa, että feminismin

käsitteeseen voidaan populismin keinoin pyrkiä liittämään kriittisiä näkemyksiä ja

merkityksiä, joita tarkastelen osana populismin logiikkaa ja vastakkainasettelujen

rakentamista. Halla-ahon twitter -julkaisut toimivat tässä tutkielmassa esimerkkeinä, joiden

kautta en ainoastaan pyri avaamaan populismin toimintalogiikaa, vaan myös

oikeistopopulsimin ilmentymistä Suomen poliittisessa ympäristössä 2020-luvulla.

Hyödynnän tässä tutkielmassa lisäksi oikeusministeriön julkaisemaa Politiikan

ilmastonmuutos, eduskuntavaalitutkimus 2019 -tutkimusta (toim. Borg, Kestilä-Kekkonen,

Wass 2020). Tämä kattava tutkimusaineisto auttaa hahmottamaan Suomen puoluekentän

muutoksia sekä antaa yksityiskohtaista tietoa perussuomalaisten äänestäjäkunnasta. Tämän

information valossa pohdin oman tutkimusanalyysini tulosten merkitystä laajemassa

poliittisessa kontekstissa. Puolueiden havaittu polarisoituminen oikeisto-konservattiviseen

versus vasemmisto-liberaaliseen siipeen, on tuore kehityssuunta Suomen poliittisella kentällä.

Oikeistopopulististen toimijoiden harjoittama vastakkainasettelujen rakentaminen voi

osaltaan selittää poliittisen polarisaation rakentumisen taustamekanismeja.

Siitä huolimatta, että populismi on ollut pinnalla yhteiskunnallisessa keskustelussa ja

mediassa useita vuosia, en koe, että populismia todella ymmärretään laajasti politiikan ja

viestinnän opiskelijoiden tai journalistien keskuudessa. Tutkimusprosessiin ryhtyessäni en

ollut tietoinen, kuinka keskeinen rooli populismilla on polittisen viestinnän kentällä. Tässä

tutkielmassa pyrin avaamaan, kuinka populismin syvemmän logiikan hahmottamisen kautta,

voimme samalla ymmärtää poliittisen mielipiteenmuodostuksen taustamekanismeja sekä

vallankäytön ydintä. Ajattelen, että populistinen vaikuttaminen on sitä tehokkaampaa ja

mahdollisuudet sillä saavutettavaan vallan väärinkäyttöön ovat laajemmat, mikäli yleisö ei

ymmärrä, kuinka poliittinen vaikuttaminen pohjimmiltaan tapahtuu. Tästä syystä on tärkeää

saattaa mahdollisimman laajaan tietoisuuteen ymmärrys populismin logiikasta sekä osana

demokratiaa että vallankäyttöä.
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1.2    Tutkielman rakenne

Tutkimuksen alussa käyn läpi, millaisista tutkimusnäkökulmista populismia voidaan

tarkastella. Tämän jälkeen esittelen Ernesto Laclaun ja hänen työparinsa Chantal Mouffen

(1985) diskursiivis-teoreettiseen käsitykseen populismista, jota lähtökohtaisesti hyödynnän

tämän tutkimuksen analyysivaiheessa. Voidakseni paremmin liittää empiirisen

tutkimusaineistoni Laclaun ja Mouffen diskursiivis-teoreettiseen analyysiin, käyn tiivistetysti

läpi, myös populismille tunnusomaisia piirteitä, jotka havainnollistavat konkreettisemmin

populismin esiintymistä politiikan näyttämöllä. Määrittelen lisäksi lyhyesti

oikeistopopulismin sekä feminismin käsitteet politiikan tutkimuksen lähtökohdista.

Tämän jälkeen esittelen perussuomalaisten historiaa ja puolueen viimeaikaista kehitystä

oikeusministeriön julkaiseman Politiikan ilmastonmuutos, eduskuntavaalitutkimus 2019

(Borg, Kestilä-Kekkonen, Wass 2020) tutkimuksen valossa. Avaan tutkimuksen tulosten

perusteella sitä, millaisiin ihmisiin perussuomalaisten ajama oikeistopopulismi Suomessa

vetoaa, sekä tarkastelen mihin puolue on viime vuosina liikkunut poliittisella kentällä. Tämän

informaation tarkoitus on antaa laajempi ymmärrys kontekstista, jonka valossa tulen

myöhemmin arvioimaan Jussi Halla-ahon viestintää perussuomalaisten puheenjohtajana.

Tutkimusaineistoni on kerätty Twitteristä, jonka vuoksi käyn lyhyesti läpi oikeistopopulismin

ja sosiaalisen median suhdetta sekä tarkastelen Twitterin erityispiirteitä poliittisen viestinnän

ympäristönä. Tämän jälkeen esittelen tutkimusaineiston, jonka rajaamisessa hyödynnän

process tracing -menetelmää (Beach ja Pedersen 2019). Tutkimusaineistoni koostuu Jussi

Halla-ahon Twitter julkaisuista, joissa hän selvästi kritisoi feminismiä. Lisäksi tarkastelen

näiden julkaisujen kommentteja. Tutkimusanalyysin tavoite on kuvata aineiston esimerkkien

kautta, kuinka populismin logiikka ilmenee vastakkainasettelujen rakentamisena ja

hegemonian muodostamisena. Analyysissani keskeistä on merkitysten liittämisen prosessi

osana diskursseja. Lopuksi käyn läpi analyysin keskeisempiä tuloksia sekä tarkastelen niitä

laajemmin osana sosiaalisen median ja poliittisen kulttuurin kehitystä.
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2    POPULISMIN TEOREETTINEN TAUSTA

2.1    Populismi tutkimuskohteena

Populismi poliittisen tutkimuksen kohteena ei ole uusi ilmiö. Retorisen vaikuttamisen juuret

ulottuvat antiikin Kreikan politiikkaan, jossa tunteisiin vetoamisella (pathos) nähtiin olevan

yhtä suuri merkitys kuin järjen puhuttelulla (logos) (Aristoteles n. 300 eaa; suom. 1997).

Ensimmäisiä populismia edustavia liikkeitä on esitetty syntyneen 1600-luvun Englannin

sisällissotien yhteydessä (Wiles 1969, 172). Kuitenkin se, mitä populistisilla toimijoilla

tarkoitetaan, riippuu luonnollisesti populismin määritelmästä (Herkman 2019, 25).

Populismi on käsitteenä kiistanalainen, eikä sen määritelmästä vallitse selvää yksimielisyyttä.

Käsitteen merkityksestä ja roolista on debatoitu akateemisessa tutkimuksessa yli puoli

vuosisataa selvää konsensusta saavuttamatta (Ionescu ja Gellner 1969). Siitä huolimatta

viime vuosina populismi on noussut yhdeksi keskeisimmäksi poliittisessa kehityksessä ja

keskustelussa toistuvaksi teemaksi. Populismin kehityksestä ovat yleisesti noteerattuja

esimerkkejä 2016 Brexit-kansanäänestys, Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaalit,

lukuisten populistiksi kuvattujen poliittisten puolueiden valtapyrkimykset (esim. Syriza,

Podemos, Movimento 5 Stelle, Lega Nord, Fidesz, Rassemblement national, Prawo i

Sprawiedliwosc, One Nation, Alternative für Deutschland) sekä johtohahmojen kuten Donald

Trumpin, Rodrigo Duterten, Viktor Orbánin, Hugo Chávezin ja Nicolás Maduron

valtaannousu. Vuonna 2017 Cambridge Dictionary nimesi populismin vuoden sanaksi,

korostaakseen käsitteen merkitystä “sekä lokaalina että globaalina ilmiönä maailmassa, jossa

kansat ja heidän johtajansa samaan aikaan painivat maahanmuuton, voimistuvan

nationalismin sekä taloudellisen tyytymättömyyden aiheuttamien ongelmien parissa”

(Cambridge Dictionary 2017).

Osa populistisista toimijoista on kuvaillut itseään populisteiksi tarkoittaen tällä pääasiallisesti

“kansan tahdon ajamista”. Esimerkiksi MoVimento 5 stelle (Viiden tähden liike) entinen

johtohahmo ja Italian pääministeri vuosina 2018-2021 Giuseppe Conte on todennut “jos

populismi tarkoittaa ihmisten kuuntelua, tarkoittaa se meitä” (ANSA 2018). Myös Espanjan

Podemos puolue kertoo avoimesti olevansa populistinen toimija (Errejón ja Mouffe 2016).
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Populistiset toimijat esittävät itsensä usein kansan “syvien rivien” todellisen poliittisen

tahdon puolustajina. He pyrkivät nostamaan politiikan näyttämölle “tavallisen kansalaisen”

kokemaa vääryyttä; ymmärtämään ja sanoittamaan heidän pettymystään yhteiskunnan tilaa ja

poliittisia päättäjiä kohtaan. Populismin onkin esitetty olevan keskeinen osa demokratiaa

(Palonen 2020, 58). Demokratian toiminnan kannalta voidaan pitää tärkeänä, että poliitikot

kykenevät sanoittamaan sen, minkä puolella he ovat ja mitä he vastustavat (Mouffe 1999).

Nykyisin populistiksi leimaamista käytetään julkisessa keskustelussa usein poliittisten

vastustajien kritisoimiseksi (Elmgren 2015; Herkman 2015). Populismin on kuvailtu, myös

uhkaavan länsimaista yhteiskuntajärjestelmää ja demokratiaa. Vuonna 2010 Euroopan

neuvoston presidentti Herman Van Rompuy kutsui populismia “suurimmaksi länsimaita

koskevaksi uhaksi” (Jäger 2018). Tony Blairin ajatushautomo Tony Blair Institute for Global

Change, puolestaan esitti populistien luovan todellisen uhan demokratialle (Eiermann,

Mounk ja Gultchin 2017).

Populismin tutkija Juha Herkman argumentoi teoksessaan Populismin aika, että populismi

sanaa tulisi käyttää mahdollisimman tarkasti ja kritisoi sanan epämääräistä viljelyä.

Herkmanin mukaan populismin käyttö yleisenä haukkumasanama tai sateenvarjokäsitteenä,

jonka avulla käsitellään milloin mitäkin politiikan ilmiötä, on useimmiten löysää ajattelua ja

kielenkäytöstä, joka pikemminkin sekoittaa kuin lisää ymmärrystä politiikasta (Herkman

2019, 16-17). Populismin ymmärtäminen negatiivisessa tai positiivisessa valossa ei ole tämän

tutkimuksen lähtökohta. Sen sijaan pyrin tarkastelemaan populismia ilmiönä mahdollisimman

objektiivisesti; paneutuen sen toimintamekanismeihin ja vaikutuksiin.

Populismin tutkijat ovat erimielisiä siitä, tulisiko populismia tarkastella ennen muuta

ideologiana (esim. Mudde 2007; Mudde ja Rovira Kaltwasser 2012; Freeden), poliittisena

liikkeenä (esim. Canovan 1999, 2002), strategiana (esim. Weyland 2017, 50-55), diskurssien

rakentamisena (esim. Laclau ja Mouffe 1985; Wodak 2015), poliittisena tyylinä (esim.

Ostiguy 2017; Moffitt 2016), vai poliittisen viestinnän välineenä (esim. Aalberg et al. 2016).

Eriävät lähtökohdat populismin tutkimukselle eivät kuitenkaan niinkään kieli käsitteen

hyödyttömyydestä, vaan pikemminkin sen tarpeellisuudesta ja merkityksestä politiikan ja

viestinnän kentän ymmärtämiselle. Eri lähtökohdat eivät myöskään ole toisiaan poissulkevia,

vaikka ne paneutuvat ilmiöön eri suunnista.
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Jokainen populismille esitetty määritelmä on luonnollisesti kohdannut kritiikkiä

akateemiselta yhteisöltä. Laclaun ja Mouffen (1985) kehittämää diskursiivista tapaa

hahmottaa populismi on pidetty liian laveana ja vaikeasti sovellettavana empiiriselle

tutkimukselle. Sen sijaan muun muassa Mudde ja Weyland ovat kohdanneet kritiikkiä liian

yksinkertaistavista teoriakehikoista tarkastella populismia käytännössä (Moffitt 2020). Useat

tutkijat ovat päätyneet yhdistelemään tunnetuimpia populismin teorioita omissa

määritelmissään ja tutkimuksissaan, pyrkien samalla paikkaamaan valtavirtateorioissa

esiintyviä heikkouksia (esim. Engesser, Fawzi ja Larsson 2017; Resnick 2017; van Kessel

2014; Herkman 2019). Seuraavassa käyn läpi mitä lähtökohtaisesti tarkoitan populismin

käsitteellä tässä tutkielmassa.

2.2    Populismi käsitteenä

Pohjaan tässä tutkielmassa käyttämäni populismin määritelmän ennen muuta politiikan

tutkija Ernesto Laclaun ja hänen työparinsa Chantal Mouffen (1985) esittämään

diskursiivis-teoreettiseen näkemykseen populismin luonteesta. Teoksessaan: On Populist

Reason (Laclau [2005] 2018) Laclau kuvaa, kuinka populismi pohjimmiltaan selittää

poliittisen ontologista luonnetta. Populismin logiikkaa tarkastelemalla voidaan hahmottaa,

kuinka poliittinen valta rakentuu diskursseissa, eli osana sanojen merkitysten määrittelyä ja

sosiaalisen todellisuuden rakentamista (Laclau 2018, 67-71).

Näin ollen tässä tutkielmassa en suhtaudu populismiin lähtökohtaisesti ideologiana,

poliittisena liikkeenä tai puhtaasti poliittisena tyylinä. Laclaun (mt.) mukaan juuri se, että

populismi yritetään määritellä tällaisten olemuksellisten ilmiöiden avulla, johtaa ongelmiin,

joiden vuoksi yleistä populismin määritelmää on mahdoton tehdä. Sen sijaan populismi tulisi

Laclaun mukaan ymmärtää ennen muuta poliittisena logiikkana, jossa toimijat pyrkivät

määrittelemään yhteiskunnallista todellisuutta pyrkimyksenään mobilisoida ihmisiä ja ajaa

poliittista intressejään. Käytännössä tämä perustuu ennen muuta jaotteluun “meihin” ja

“toisiin”, eli antagonistisen narratiivin rakentamiseen suhteessa määriteltyyn “toiseen”

(Laclau 2018, 117-118). Samaan aikaan populismissa on kyse poliittisesta itsemäärittelystä,

jossa ennen itsensä politiikan ulkopuolelle kokenut ryhmä alkaa siirtyä politiikan keskiöön

rakentamalla diskurssia; esittäytymällä unohdettujen kansalaisten oikeuksien puolustajana ja

muodostamalla vastakkainasetteluja toisiin ryhmiin (Laclau 2018, 81).
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Laclaun ja Mouffen (1985) kehittämän teorian mukaan populismia tarkasteltaessa tulisi näin

ollen pikemminkin kysyä: “kuinka eri ryhmät muodostuvat”, kuin “ketä nämä ryhmät ovat”.

Näin ollen Laclaun ja Mouffen ajattelu pohjaa sosiaalisen konstruktivismiin; ontologiaan,

jonka mukaan poliittisia identiteettejä ei tule ottaa valmiiksi annettuina, sillä ne muodostuvat

poliittisten toimijoiden rakentamissa diskursseissa (Moffitt 2020, 23-25). Laclaun näkemys

populismista ei ole binäärinen, joko tai asetelma, vaan liikkuva ja alati muuttuva

performanssi, jonka intensiteettiä populistiset toimijat säätelevät (Laclau 2018, 93-100).

Diskursiivis-teoreettinen näkemys populismista performanssina ei kuitenkaan tarkoita vain

poliittista teatteria, vaan poliittisten identiteettien muokkaamista mielikuvien rakentamisen

keinoin (Laclau 2018, 74-77).

Laclau (2005) kuvaa populistisen itsemäärittelyn ja vastakkainasettelujen rakentamisen

prosessia erityisesti tyhjien (empty signifiers) ja kelluvien merkitsijöiden (floating signifiers)

käsitteillä, jotka hän lainaa antropologi Claude Lévi-Straussilta ja psykoanalyytikko Jacques

Lacanilta. Laclau kuvaa esimerkiksi ”kansan” ja “eliitin” käsitteitä tyhjinä merkitsijöinä,

joille annetaan tilapäisiä merkityksiä ja joiden kautta tuotetaan käsitys yhtenäisestä kansasta

poliittisena toimijana. Keskeistä on, että illuusio “kansan” yhtenäisyydestä rakennetaan

suhteessa määriteltyyn toiseen, eli antagonistiin, johon niin ikään liitetään strategisesti

sopivia merkityksiä (Laclau 2018, 83-86). Laclau kutsuu tätä prosessia kansallisen

hegemonian rakentamiseksi (Laclau 2018, 69-70). Tyhjien merkitsijöiden kääntöpuolena ovat

aina kelluvat merkitsijät, joka tarkoittaa, että ilmausten merkityksistä käydään jatkuvaa

kamppailua: ne eivät koskaan täyty lopullisesti, eikä tyhjiä ja kelluvia merkitsijöitä voi

lopulta erottaa toisistaan (Laclau 2018, 71).

Näin ollen populismissa on kyse tästä logiikasta, jossa merkityksistä käydään jatkuvaa

kamppailua, jota voidaan kuvata myös taisteluna poliittisesta vallasta. Populismin keinot

voivat vaihdella ajasta ja paikasta riippuen, mutta perimmäinen logiikka säilyy

muuttumattomana. Laclaun ja Mouffen teoria liittyy läheisesti Benedict Andersonin

ajatukseen kansakunnista kuviteltuina yhteisöinä, jossa keskeistä on kollektiivisen

mielikuvituksen rakentaminen tietoisena prosessina (Anderson [1983], suom. Kuortti 2007).
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Laclaun ja Mouffen diskursiivis-teoreettinen näkemys populismista on ainoa laajalti tunnettu

lähestymistapa, joka kattaa sisälleen kaikki populismin muodot ja kykenee valaisemaan

populismin vetovoimaa sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla (Herkman 2019, 61).

Tästä syystä se on yleisimmin käytetty taustateoria populismin analysoinnissa

sosiaalitieteissä (Moffitt 2020, 21). Teoria on kuitenkin kohdannut kritiikkiä, joka on syytä

huomioida. Muun muassa ideologisen näkökulman edustajat Mudde ja Rovira Kaltwasser

(2012, 6-7), ovat kritisoineet Laclaun populismiteorian olevan liian abstrakti, jonka vuoksi

sen soveltaminen populismin analysointiin konkreettisemmalla tasolla voi johtaa ongelmiin,

sillä Laclaun teoria ei niinkään keskity kuvaamaan populismin näkyviä ominaisuuksia.

Seuraavassa kappaleessa paneudun tarkemmin populismin konkreettisempiin

ilmenemismuotoja.

2.3    Populismin tunnuspiirteet

Voidakseni paremmin liittää empiirisen tutkimusaineistoni Laclaun ja Mouffen

diskursiivis-teoreettiseen analyysiin, käyn seuraavassa tiivistetysti läpi populismille

tunnusomaisia piirteitä, jotka havainnollistavat konkreettisemmin populismin esiintymistä

politiikan näyttämöllä. Näitä piirteitä ovat: johtajan rooli, viholliskuvien rakentaminen,

tunteisiin vetoava poliittinen retoriikka sekä vetoaminen kansan tahtoon. Kaikki nämä

elementit sisältyvät, myös Laclaun ja Mouffen populisminäkemykseen, ja ovat yleisesti

tunnustettuja kaikissa laajalle levinneissä populismin tutkimusnäkökulmissa, vaikkakin eri

populismimääritelmät painottavat eri elementtejä populismin ilmiön tarkastelussa.

Johtajan rooli

Populistisen liikkeen toiminta henkilöityy johtohahmon ympärille, joka antaa liikkeelle

kasvot (Herkman 2019, 53). Erityisesti latinalaisessa Amerikassa johtajan roolin merkitystä

on korostettu pohjautuen Juan ja Evita Perónin populistiseen tyyliin (Taggart 2000).

Pohjois-Amerikassa Donald Trump on muodostunut 2000-luvun alun populismin

vertauskuvaksi (Herkman 2019, 53). Euroopassa 2000-luvun populististen puolueiden

tunnettuja johtohahmoja ovat esimerkiksi Marine Le Pen, Jörg Haider, Geert Wilders, Nigel

Farage, Pia Kjaersgaard, Jimmie Åkesson, Beppe Grillo, Timo Soini ja Jussi Halla-aho.
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Erityisesti strateginen näkökulma populismiin korostaa johtajan roolia (Weyland 2017, 56).

Johtajalla on tärkeä merkitys kaikille poliittisille puolueille, mutta voimakas ja jopa

henkilökulttimainen kannatus on yleistä nimenomaan populistisille toimijoille. Tästä syystä

koko liikkeen kannatus on vaakalaudalla, mikäli johtohahmo vetäytyy politiikasta.

Populististen johtajien julkiset ulostulot ja esiintymiset ovat keskeinen määrittäjä sekä

populistisen liikkeen julkisuuskuvalle että liikkeen itsemäärittelylle. Lisäksi johtajan

merkitystä korostaa, kuinka populistiset liikkeet vahvistuvat usein silloin, kun pitkäaikainen

hegemoninen valtablokki murenee ja syntyy jonkinasteinen valtatyhjiö. (Herkman 2019, 56.)

Epävarmassa poliittisessa ja taloudellisessa ympäristössä jämäköitä vaatimuksia esittävät

populistijohtajat keräävät runsaasti medianäkyvyyttä (Herkman 2019, 80). Populististen

liikkeiden johtajien toiminta kulminoituu taitavaan viestintään, ja eri medioiden strategiseen

hyödyntämiseen. Esimerkisi Donald Trump käytti Twitteriä Yhdysvaltojen presidentille

poikkeuksellisella tavalla ja sai siten uutismediat toistamaan ja levittämään hänen viestejään

sanasta sanaan (Herkman 2019, 55). Sen sijaan Jussi Halla-ahon kannatuksen tausta juontuu

hänen blogikirjoituksistaan (Herkman 2019, 55; Saresma, Karkulehto ja Varis 2021).

Viholliskuvien rakentaminen

Laclaun mukaan populismissa on kyse poliittisen prosessin logiikasta, jossa jokin

ihmisryhmä tunnistaa itsensä poliittisena toimijana. Toisin sanoen ennen itsensä politiikasta

ulkopuoliseksi kokenut ryhmä tai toimija alkaa mieltää itseään unohdetun kansan edustajana

(Laclau 2018, 81). Samalla populismissa on poikkeuksetta kyse antagonismista, jossa

“unohdettu kansa” asetetaan vastakkain joidenkin muita ihmisryhmiä kuvaavien käsitteiden,

kuten eliitin tai maahanmuuttajien kanssa (Herkman 2019, 48; Laclau 2018). Siinä missä

poliittiset toimijat tavallisesti rakentavat itsemäärittelyään kertomalla mitä ja ketä he

edustavat, populistiselle toimijalle tämä itsemäärittely tapahtuu paljolti määriteltyjen

viholliskuvien kautta, korostamalla sitä mitä toimija ei edusta (mt.). Valtio-opin professori

Matti Wiberg korostaa teoksessaan Mitä populismi on? (2011) populismin protestiluonnetta.

Populismi on tyypillisesti anti-liike, joka pikemminkin vastustaa jotain kuin tuottaa uusia

vaihtoehtoja (Wiberg 2011, 16–17). Tästä johtuen populismi tuottaa luontaisemmin

lyhytikäisiä yhteiskunnallisia ja poliittisia liikkeitä, kuin pitkäaikaisia ja hyvin

järjestäytyneitä puolueita (MacRae 1969, 56).

9



Populistiset liikkeet kasvattavat usein suosiotaan taloudellisesti epävakaina aikoina ja

yhteiskunnan kehityksen murroskohdissa, josta kansallissosialistisen työväenpuolueen nousu

1930-luvun Saksassa on tunnettu ääriesimerkki. Donald Trumpin vuoden 2016 vaalivoiton

yhtenä keskeisenä taustatekijänä on pidetty sitä, kuinka hän korosti globalisaation ja

erityisesti Kiinan olevan se ulkopuolinen “antagonisti”, joka oli tehdastyöläisten taloudellisen

aseman heikkenemisen taustalla (Korkman 2017).

Lisäksi populistit ruokkivat itse kriisiajattelua korostamalla sitä, että politiikka on rikki, ja

lupaavat korjata tilanteen (Vaarakallio ja Palonen 2017, 52–53). Poliittinen kriisi tarkoittaa

sitä, etteivät vallassa olevat puolueet kykene puhuttelemaan kansalaisia ja vastaamaan

riittävässä määrin heidän ongelmiinsa (Laclau 2018, 91-92). Tapa, jolla populistiset toimijat

tarjoavat ratkaisuja kriisitilanteisiin perustuu yksinkertaisiin vastauksiin monisyisille

ongelmille, jossa ulkopulinen “syntipukki” määritellään ongelmien aiheuttajaksi (Wodak

2015, 2).

Tunteisiin vetoava poliittinen retoriikka

Ruth Wodak argumentoi teoksessaan Politics of Fear (2015), kuinka tunteiden mobilisointi

näyttelee keskeistä roolia populistisessa retoriikassa. Maalaamalla kuvaa ulkopuolisesta

uhasta populistiset toimijat pyrkivät tietoisesti lietsomaan pelkoa (Wodak 2015). Samalla

populistiset toimijat pyrkivät vetoamaan ihmisten luontaiseen tarpeeseen löytää

turvallisuuden tunnetta epävarmoina aikoina, tarjoamalla selkeitä vastauksia määrittelemiinsä

uhkiin ja ongelmiin  (Herkman 2019, 55; Vaarakallio ja Palonen 2017, 52–53).

Juha Herkman kuvailee populismin vetoavan voimakkaan tunnekokemuksen kautta ihmisten

kaipuuseen selkeään maailmaan, ja jossa muun muassa identiteetin osa-alueet – kansallisuus,

etnisyys, sukupuoli ja seksuaalisuus – eivät olisi jatkuvan neuvottelun kohteina. Herkmanin

mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita politiikan vakautta – pikemminkin päinvastoin – sillä osa

populismin vetovoimasta kumpuaa siitä affektiivisesta kokemuksesta, jonka populistinen

politisoituminen ja poliittisen status quon haastaminen tarjoavat. Populismi voi tarjoata

kannattajilleen totuutta ja riemun kokemusta kilpailevien totuuksien haastajana (Herkman

2019, 62).
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Populistista tyyliä käytetään usein politiikassa tarkoitushakuisesti herättämään huomiota ja

aiheuttamaan kohuja. Populistiset toimijat provosoivat yleisöä muun muassa kärjistyksillä ja

vastakkainasetteluilla, joiden avulla he voivat saada runsaasti mediajulkisuutta ja ohjailla sitä

haluamiinsa aiheisiin (Wodak 2015, 130-136). Etenkään oikeistopopulistisen toimijat eivät

säikähdä kielteisestäkään mediajulkisuudesta, sille heille on tyypillistä niputtaa valtavirran

uutismedia osaksi antagonistista vihollista, eli usein liberaalia eliittiä (Herkman 2019, 43).

Lisäksi populistiset poliitikot tapaavat korostaa, kuinka he osaavat puhua haastavistakin

kysymyksistä “tavallisten ihmisten” kielellä. Heidän mukaansa vallassa olevat poliitikot eivät

puhu asioista kansanomaisen ymmärrettävästi, vaan käyttävät sivistyssanoja ja

virkamiesmäistä kapulakieltä (Herkman 2019, 43).

Vetoaminen kansan tahtoon

Populististen toimijoiden itsensä suosima määritelmä populismille on kansan tahdon

ajaminen (ANSA 2018; Errejón ja Mouffe 2016). Kuten aiemmin todettu, populismiin liittyy

ajatus unohdetusta kansasta ja kansan syvien rivien kuuntelemisesta ja puolustamisesta

(Laclau 2018). Populistiseen toimintamalliin istuu, myös Benedict Andersonin ([1983] suom.

2007) esittämä ajatus kansakunnista kuviteltuina yhteisöinä, jotka tulee tietoisesti rakentaa

yhä uudelleen. Kansakunnan idean rakentamisessa käytetään apuna kieltä, tarinoita,

tiedonvälitystä, kirjallisuutta, kulttuuria ja yhteisiä symboleja (Hobsbawm ja Ranger 1983).

Andersonin ajatus hahmottaa eritoten nationalismia, jonka nähdään linkittyvän etenkin

oikeistopopulistisiin liikkeisiin. Populistiset kannanotot ja liikkeet perustuvat vahvoihin

moraalisiin perusteluihin, joita tuetaan tarpeen mukaan erilaisilla ideologioilla (Herkman

2019, 47).

Politiikan tutkimukselle ominaisella tavalla, myös populismin tutkimuksessa ideologia sekä

poliittinen tyyli ja liike liittyvät kiinteästi toisiinsa (Herkman 2019, 47). Esimerkiksi

oikeistopopulismissa kansallismielisyys, muukalaisvastaisuus ja arvokonservatismi

linkittyvät yhteen ilman, että taustalla olisi jokin selkeästi luokkarakenteisiin liittyvä peruste

(mt.).

11



Aikana, jolloin globalisaatio ja teknologinen kehitys aiheuttavat teollisuudelle suuria

rakennemuutoksia, ihmisten liikkuvuus on lisääntynyt ja liberaalit arvot voimistuneet,

populistinen ja samalla arvokonservatiivinen artikulaatio puhuttelee monia, joiden asemaa

yhteiskunnan muutokset eivät palvele (Herkman 2019, 40).

2.4    Oikeistopopulismi

Tutkimuskohteeni, eli perussuomalaisten harjoittaman populismin analysointi, edustaa

oikeistopopulismia (esim. Kestilä 2007; Westinen, Pitkänen, Kestilä-Kekkonen 2020,

307-309). Diskursiivis-teoreettista näkemystä populismiin voidaan soveltaa niin oikeisto-

kuin vasemmistopopulististen liikkeiden tarkasteluun, sillä Laclau ja Mouffe (1985) eivät näe

populismia ideologiana. Esimerkiksi Palonen ja Saresma soveltavat teoksessaan Jätkät &

Jytkyt (2017, 14) Laclaun ja Mouffen populismimääritelmää, tarkastellessaan

perussuomalaisten harjoittamaa populismia. Seuraavassa käyn lyhyesti läpi vasemmisto- ja

oikeistopopulismin tutkimuksen merkittävimmät erot, jotta tutkimusasetelmani konteksti olisi

mahdollisimman selkeä.

Oikeistopopulististen liikkeiden nähdään linkittyvät nationalistiseen ideologiaan, joka

korostaa kansakunnan merkityksestä sekä nativistiseen ideologiaan syntyperäisistä

kansalaisista, joita muualta tulevat ihmiset, kielet ja kulttuurit uhkaavat (Wodak 2015, 2-4;

Mudde 2007). Näin ollen oikeistolaisuudella ei oikeistopopulismin käsitteessä

lähtökohtaisesti tarkoiteta taloudellisesti oikeistolaisia näkemyksiä, vaan sosiokulttuurisesti

konservatiivisia arvoja sekä rajoittavaa suhtautumista yhteiskunnan monimuotoisuuteen

(Westinen, Pitkänen, Kestilä-Kekkonen 2020, 309). Oikeistopopulistiset liikkeet Euroopassa

ja Yhdysvalloissa ovat keskittyneet viholliskuvan rakentamiseen erinäisiä tahoja, esimerkiksi

maahanmuuttajia tai muita uskonnollisia ja etnisiä vähemmistöjä kohtaan.

Oikeistopopulistista retoriikkaa yhdistävä tekijä on, että näitä tahoja syytetään yhteiskunnan

rakenteellisista ongelmista, kuten lisääntyneestä työttömyydestä ja rikollisuudesta.

Toiseutetut ryhmät kuvataan samalla “aidosta kansasta” erillisinä ja sen valta-asemaa

uhkaavina. (Wodak 2015, 3-4.)
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Oikeistopopulismi erotetaan tutkimuksessa vasemmistospopulismista. Lyhyesti kiteytettynä

vasemmistopopulistisissa liikkeissä korostetaan, kuinka ylikansalliset yritykset ja

korporaatiot eriarvoistavat kansalaisia ja taloutta. Taustalla vaikuttaa sosialistinen ideologia,

joka korostaa valtion roolia yritystoiminnan ja vapaakaupan voimakkaassa sääntelyssä

(Herkman 2019, 51-52).

Laclaun teorian mukaan ryhmällä, jota kohtaan vastakkainasettelua rakennetaan, ei ole

merkitystä suhteessa itse vastakkainasettelun rakentamisen prosessiin, joka Laclaun teorian

pohjalta on populismin ydin (Laclau 2018, 83-84). Sama populistinen toimija voi myös

rakentaa viholliskuvia samanaikaisesti useita eri ryhmiä kohtaan (Herkman 2019, 52-54).

Tässä tutkielmassa pyrin analysoimaan, kuinka perussuomalaisten puolueen puheenjohtaja

Jussi Halla-aho rakentaa populistisia vastakkainasetteluja feminismiä kohtaan. Feminismiä

voidaan niin ikään pitää populististen liikkeiden määrittelemänä ulkopuolisena uhkana,

vaikka feminismiset aktivistit edutaisivat syntyperäisiä suomalaisia ja näin ollen Suomen

kansaa. Olennaista on, että feministinen ajattelu ja aktivismi kyseenalaistaa ja siten uhkaa

vallitsevia valtarakenteita.
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3    FEMINISMI KÄSITTEENÄ

Feminismin teoriat pohjautuvat käsitykseen siitä, että naiset ovat olleet historiallisesti

yhteiskunnassa miehiin verrattuna alistettuja sukupuolestaan johtuen, ja tämä asema tulisi

korjata yhdenvertaiseksi (Heywood 2014, 420). Feminismi on populismin tavoin käsitteenä

laaja ja monimerkityksinen, koska feminismin käsite niin ikään elää ajassa ja sille annetaan

eri konteksteissa eriäviä merkityksiä. Feminismin tutkimuksessa käsitteellä tarkoitetaan

usein, myös seksuaalivähemmistöjen ja muiden vähemmistöryhmien kollektiivista kokemusta

alisteisuudesta miehiin tai valtaväestöön nähden. Feminismissä keskeistä on, että

yhteiskunnallisen epätasa-arvon nähdään piilevän sosiaalisissa rakenteissa ja diskursseissa,

jolloin sukupuolten tasa-arvon kirjaaminen lakiin ei ole riittävä toimenpide eriarvoisuuden

kitkemiseksi (Butler 1999).

Tällaisia piileviä valta-aseman rajoittamiseen pyrkiviä keinoja ovat esimerkiksi vihapuheena

heijastuva misogynia (Saresma, Karkulehto, Varis 2021). Kate Manne määrittelee

teoksessaan Down Girl: The Logic of Misogyny (2017) misogynian sekä yksilöiden että

kollektiivin ideologiseksi naisiin ja tyttöihin kohdistuvaksi vihaksi ja väkivallaksi, jonka

taustalla on ajatus miesten ylempiarvoisuudesta suhteessa naisiin. Käytännössä misogynia

ilmenee naisiin kohdistuvana vihamielisenä, alentava, häpäisevänä ja rankaisevana kohteluna

(Saresma, Karkulehto ja Varis 2021). Misogynia tulisi kuitenkin ennen mutta nähdä

kulttuurisena rakenteena, kuin yksilöiden kiihkoiluna (Manne 2017).

Vihapuheella viitataan halventaviin, uhkaaviin tai leimaaviin ilmaisuihin, jotka usein

perustuvat suvaitsemattomuuteen, ja jotka kohdistuvat tiettyyn henkilöön tai ihmisryhmään

sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, etnisen taustan tai rodun perusteella (Knuutila et

al. 2019, 10-11). Suomessa Twitterissä poliitikkojen kohtaamaa vihapuhetta käsittelevä

tutkimus osoitti, että vaikka vihapuheen taustalla voi olla myös impulsiivista toimintaa, sitä

käytetään, myös tietoisesti poliittiseen painostukseen, jonka tavoitteena on jonkun henkilön

tai poliittisen näkemyksen vaientaminen (Knuutila et al. 2019). Tutkimuksen perusteella

vihapuhe vähentää sen kohteiden osallistumista politiikkaan ja julkiseen keskusteluun (mt.).

Vihapuhe on sukupuolittunut ilmiö: sitä tuottavat useimmiten miehet ja vastaanottavat naiset

(Pöyhtäri et al. 2013, 121-122; Knuutila et al. 2019, 25-26).
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Naisten kohtaamassa vihapuheessa keskustelu on usein seksualisoitunutta ja

ulkonäkökeskestä, paikoin läsnä on myös seksuaalisella väkivallalla uhkailu (Knuutila et al.

2019, 26). Vihapuhe on yleistynyt digitalisaation ja sosiaalisen median suosion kasvun

myötä, jolloin myös oikeistopopulistiset liikkeet ovat saaneet enemmän jalansijaa

demokratioissa (Saresma, Karkulehto ja Varis 2021). Vihapuheessa hyödynnetään usein

populismin affektiivista retoriikkaa ja binääristä logiikkaa, jossa konstruoidaan “me” ja

“toiset” hierarkkisina ja vastakkaisina ryhminä. Samalla alisteisempaan määriteltyyn

“toiseen” nähdään oikeutetuksi kohdistaa väkivaltaa, eli tunteita mobilisoidaan toimintaan.

(mt.)

Tutkimusanalyysini lähtökohta on oikeistopopulismin suhde feminismiin, ja tämän

ilmeneminen sosiaalisessa mediassa. Laclaun teoriaan nojaten feminismiä voidaan pitää

käsitteenä kelluvana, sillä etenkään arkipäivän keskustelussa, sillä ei ole varsinaista

vakiintunutta merkitystä. Sen sijaan feminismi on varsin tunteita herättävä käsite ja eri tahot

pyrkivät määrittelemään feminismiä, eli liittämään siihen eriäviä merkityksiä. Näin ollen on

selvää, että kyse on historiallisesta valtataistelusta, joka yhä ilmenee osana poliittista

keskustelua sekä puoluepolitiikkaa, myös Suomessa.

15



4     PERUSSUOMALAISET POPULISTISENA PUOLUEENA

Tässä osiossa esittelen lyhyesti perussuomalaisten historiaa ja kehitystä populistisena

puolueena. Käytän keskeisenä lähdemateriaalina oikeusministeriön julkaisemaa Politiikan

ilmastonmuutos, eduskuntavaalitutkimusta, jonka ovat toimittaneet politiikan tutkijat Sami

Borg, Elina Kestilä-Kekkonen sekä Hanna Wass. Keskityn tutkimuksen 13. lukuun:

Perussuomalaisten äänestäjäkunnan muutos 2011-2019. Luvussa tarkastellaan

perussuomalaisten kannattajaprofiilin muutoksia sekä asemaa puoluekentällä. Tämän

informaation tarkoitus on antaa laajempi ymmärrys kontekstista, jonka valossa tulen

myöhemmin arvioimaan Jussi Halla-ahon viestintää perussuomalaisten puheenjohtajana.

Pohjaan tutkimukseni käsitykselle siitä, ettei poliittisella kentällä ole kevään 2019

eduskuntavaalien ja tutkimusaineistoni ajankohdan (kesäkuu-lokakuu 2020) välillä

tapahtunut sellaisia perussuomalaisten asemaa koskevia muutoksia, joiden valossa vuoden

2019 eduskuntavaalitutkimuksen tulokset eivät olisi varteenotettava lähde

tutkimusainestolleni. Mediauutisointi ja gallup-kyselyt osoittivat tutkimuksen osoittaman

kehityssuunnan vahvistuneen vuoden 2020 aikana. Esimerkiksi Ylen gallup-kyselyn mukaan

perussuomalaiset oli Suomen suosituin puolue joulukuussa 2020, 20,9 prosentin

kannatuksella (Koivisto 2020).

Perussuomalaisten historia

Oikeistopopulististen puolueiden kannatus alkoi merkittävästi kasvaa 2000-luvun

ensimmäisellä vuosikymmenellä, lähes jokaisessa Länsi-Euroopan maassa (Kestilä 2007).

Suomessa perussuomalaisten nousu merkittäväksi toimijaksi poliittiselle kartalle tapahtui

vuonna 2011. Ennen perussuomalaisten vaalimenestystä tehdyt analyysit kuitenkin osoittivat,

että asenneilmapiiri oli jo vuosituhannen alussa suosiollinen oikeistopopulismin poliittiselle

nousulle: eliitinvastaisuus ja epäluuloisuus maahanmuuttajia kohtaan olivat samalla tasolla

muiden Länsi-Euroopan maiden kanssa, vaikka poliittinen luottamus olikin Suomessa hieman

korkeammalla (Kestilä 2007).
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Perussuomalaisten juuret pohjautuvat Suomen maaseudun puolueeseen (SMP), jonka hajottua

Timo Soini perusti puolueen perussuomalaiset vuonna 1995 (Herkman 2019, 72). Soinin

johtamana puolue saavutti 19,1 prosentin kannatuksen vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ja

17,7 prosentin tuen vuoden 2015 eduskuntavaaleissa (Tilastokeskus 2019). Timo Soini edusti

populistipuolueille tyypiillistä karismaattista johtajaa. Hänen kaudellaan puolue vakiinnutti

asemansa ja keräsi puolueuskollista ydinkannatajakuntaa erityisesti työväenluokkaan

kuuluvissa miehissä (Palonen ja Saresma 2017).

Kesäkuun 2017 puoluekokouksessa perussuomalaisten poliittinen profiili muuttui, sillä

puolue vaihtoi koko puheenjohtajistonsa. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin erityisesti

maahanmuutta koskevilla näkemyksillään huomiota kerännyt Jussi Halla-aho. Vaihdokset

puheenjohtajistossa toivat esiin perussuomalaisten sisäiset jännitteet, joiden seurauksena

puolueen maltillisempi siipi irtautui puolueesta ja otti nimekseen Sininen tulevaisuus.

Sinisten eduskuntaryhmä jatkoi hallituksessa, kun taas perussuomalaiset siirtyivät

oppositioon. (Westinen, Pitkänen ja Kestilä-Kekkonen 2020, 308.)

Puolueen hajaannuksen seurauksena perussuomalaisten gallup-kannatus notkahti alle 10

prosenttiin, mutta tämä pudotus jäi väliaikaiseksi. Halla-ahon johdolla perussuomalaiset

siirtyi Suomen toiseksi suosituimmaksi puolueeksi 17,5 prosentin kannatuksella vuoden 2019

eduskuntavaaleissa, keskustan kannatuksen romahdettua (Tilastokeskus 2019). Vuoden 2021

kesäkuussa Halla-aho ilmoitti luopuvansa tehtävästään perussuomalaisten puheenjohtajana.

Hänen seuraajakseen valittiin elokuun 2021 puoluekokouksessa Riikka Purra.

Perussuomalaisten ydinkannattajakunta

Kilpailun koveneminen kansainvälisessä taloudessa, markkinaehtoisuuden kasvu ja

työpaikkojen epävarmuus ovat ajaneet sekä kansantalouksia että kotitalouksia ahtaammalle

vuoden 2008 talouskriisin jälkeen (esim. Gill 2008, suom. Soukola 2011). Jälkiteollisessa

yksilökeskeisessä kapitalismissa markkinat ja koulutus määrittelevät uudet yhteiskuntaryhmät

ja sosioekonomisen statuksen (Gill 2008, suom. Soukola 2011, 141-150). Samalla

taloudellisen turbulenssi, talouden rakennemuutokset ja epävarmat talous- ja

työllisyysnäkymät ovat tarjonneet käyttövoimaa oikeistopopulistipuolueille (Westinen,

Pitkänen, Kestilä-Kekkonen 2020, 318).
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Perussuomalaisten retoriikka on puhutellut erityisesti maaseutumaisissa ympäristöissä ja

pienissä kaupungeissa, joissa on tapahtunut nopeita muutoksia talous- ja väestörakenteessa

(Patana 2018). Eduskuntavaalitutkimus osoittaa, että perussuomalaisten kannatuksella on

suhteellisen vahva käänteinen yhteys korkeasti koulutettujen osuuteen kunnassa: mitä

vähemmän kunnassa on korkeasti koulutettuja ihmisiä, sitä korkeampi on perussuomalaisten

kannatus (Westinen, Pitkänen, Kestilä-Kekkonen 2020, 315). Tutkimuksen mukaan näyttää

siltä, että perussuomalaiset on onnistunut tarjoamaan vaihtoehdon erityisesti siellä, missä

aktiivisuus on muutoin vähäistä. Sama pätee myös, kun vertaillaan kuntien tai kaupunkien

äänestysalueita. Esimerkiksi Helsingissä perussuomalaisten kannatus on korkeinta niissä

kaupunginosissa, joissa on matala äänestysprosentti (mt., 316).

Perussuomalaiset on tyypillisesti ollut työväenluokan suosima puolue, kuten oikeistolaiset

populistipuolueet muuallakin Euroopassa. Samalla myös pienyrittäjät ovat keskeinen

äänestäjäkunta oikeistopopulistisille puolueille. (Arter 2012; Mudde 2007.) Nämä ryhmät

koostuvat pääosin matalamman koulutustason omaavista henkilöistä. Rakennemuutoksessa

epävarmimmassa asemassa ovat usein ammatillisen koulutuksen käyneet. Lisäksi korkeasti

koulutettujen ja matalasti koulutettujen välinen kuilu on korostunut myös

identiteettikysymyksissä. (Westinen, Pitkänen, Kestilä-Kekkonen 2020, 312.)

Vuonna 2019 perussuomalaiset oli suosituin puolue alempaan keskiluokkaan samaistuvien

joukossa sekä sellaisten äänestäjien keskuudessa, jotka eivät samaistu mihinkään luokkaan.

Samalla perussuomalaiset on saavuttanut vahvan aseman työttömien joukossa. Puolue on

saanut kaikissa 2000-luvun eduskuntavaaleissa vajaat 30 prosenttia työttömien äänistä. Vielä

2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä SDP ja vasemmistoliitto olivat työttömien

luottopuolueita, mutta perussuomalaiset on vienyt niiltä kannatusta. Pitkäaikaistyöttömien, eli

yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden, keskuudessa perussuomalaiset on erityisen

suosittu. (Westinen, Pitkänen, Kestilä-Kekkonen 2020, 312-313.)

Eduskuntavaalitutkimuksen mukaan perussuomalaisten kannatus kasvoi vuoden 2019

vaaleissa erittäin voimakkaasti niiden keskuudessa, jotka arvioivat Suomen talous- tai

työllisyystilannetta negatiivisessa valossa suhteessa kahteen edelliseen vuoteen. Vuoden 2019

vaaleissa 37 prosenttia niistä, jotka arvioivat Suomen taloudellisen tilanteen tai Suomen

työllisyystilanteen heikommaksi kuin 2017, äänesti perussuomalaisia.
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Sekä talous että työllisyys parantuivat tosiasiallisesti vuosina 2017–2019 (Findikaattori 2020;

Tilastokeskus 2020), mutta moni perussuomalaisten kannataja koki asian toisin. Vuoden 2019

vaaleissa perussuomalaisten kannatus suorastaan romahti niiden keskuudessa, jotka arvioivat

Suomen talouden ja työllisyyden tulevaisuusnäkymiä optimistisesti. Vielä vuonna 2015

perussuomalaisten kannatus oli talous- ja työllisyysoptimistien keskuudessa 20 prosentin

luokkaa, mutta se putosi viiteen prosenttiin vuoden 2019 vaaleissa. Perussuomalaiset eivät

siis puhuttele niitä, jotka näkevät tulevaisuuden valoisana. Sen sijaan puolue vetoaa sekä

niihin, jotka suhtautuvat Suomen tulevaisuudennäkymiin pessimistisesti sekä niihin, jotka

näkevät oman kotitaloutensa talous- ja työllisyysnäkymiin synkeinä. (Westinen, Pitkänen,

Kestilä-Kekkonen 2020, 313.)

Sukupuoli ja puoluekannatus

Mudde esittää, että erityisesti äärioikeistolaiset populistiset puolueet ovat

kannattajaprofiililtaan usein miesvoittoisia (Mudde 2007, 90-92). Vuoden 2019

syyskokouksessaan perussuomalaisten nuorisojärjestö julistautui antifeministiseksi toimijaksi

ja kertoi pitävänsä feminismiä yhteiskunnalle vahingollisena liikkeenä, joka sortaa toista

sukupuolta (Suomen Uutiset 2019). Sen sijaan ympäristöasioita painottavat vihreät puolueet

profiloituvat usein feministisinä puolueina, ja ovat kannattajakunnaltaan naisvaltaisia

(Inglehart ja Norris 2000).

Politiikan tutkija Jussi Westinen kuvaa väitöskirjassaan, että perussuomalaisten

äänestäjäkunta on ollut eduskuntapuolueista miesvoittoisin (Westinen 2015, 188-189).

Oikeusministeriön julkaisema vaalitutkimus osoittaa, että vuoden 2019 eduskuntavaaleissa

puolueesta tuli vielä entistä suositumpi mieheksi identifioituvien äänestäjien keskuudessa.

Miehistä 25 prosenttia äänesti perussuomalaisia, kun naisissa osuus jäi 10 prosenttiin.

Vuoden 2015 vaaleihin verrattuna puolueen kannatus nousi miesten keskuudessa ja laski

naisten keskuudessa viisi prosenttiyksikköä. Vihreiden äänestäjäkunnasta puolestaan tuli

vuoden 2019 vaaleissa aikaisempaa naisvoittoisempi (Westinen, Pitkänen, Kestilä-Kekkonen

2020, 310-311.) Näin ollen vihreiden ja perussuomalaisten vastakkaisuus on vain kasvanut

sukupuolenmukaisen äänestämisen osalta, liberaalien naisten äänestäessä vihreitä ja

kansallismielisten miesten perussuomalaisia (Westinen 2015, 227). Samalla miehet

muodostavat enemmistön perussuomalaisten eduskuntaryhmästä, kun taas naisilla on vahva

enemmistö vihreiden kansanedustajien joukossa.
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Perussuomalaisten oikeistolaistuminen

Perussuomalaisille on viime vuosiin saakka ollut ominaista haluttomuus sijoittaa itseään

vasemmisto–oikeisto-akselille tai puhua vasemmisto–oikeisto-akselista politiikkaansa

määrittävänä ulottuvuutena (Westinen, Pitkänen, Kestilä-Kekkonen 2020, 320). Vastaavaa

toimintaa on havaittu, myös muiden eurooppalaisten oikeistopopulistipuolueiden strategioissa

(Eatwell 2000). Vasemmisto–oikeisto-ulottuvuutta ei voida Suomessa rajata pelkkiin

sosioekonomisiin kysymyksiin, mutta se ei ole myöskään kaiken kattava jaottelu, jolla olisi

merkitystä kaikkiin politiikan keskeisiin kiistakysymyksiin (Westinen, Pitkänen,

Kestilä-Kekkonen 2020, 320).

Äänestäjien vasemmisto–oikeistosijainnin kanssa ovat Suomessa korreloineet erityisesti

tulonjakoon, työmarkkinoihin ja verotukseen liittyvät kysymykset, mutta myös muut kuin

sosioekonomiset teemat; kuten moraaliarvot ja perhekäsitykset, ydinvoima ja

maanpuolustushenki (Kestilä-Kekkonen, Tiihonen, Westinen 2018).

Eduskuntavaalitutkimuksen tulokset osoittavat, että perussuomalaisten äänestäjäkunta on

liukunut vaali vaalilta yhä selvemmin oikealle, kun vastaajia on pyydetty sijoittamaan itsensä

vasemmisto–oikeisto-akselille asteikolla 0–10 (Westinen, Pitkänen, Kestilä-Kekkonen 2020,

320).

Suhde muihin eduskuntapuolueisiin

Oikeistopopulististen puolueiden nousun on katsottu liittyvän sosiokulttuurisen ulottuvuuden

korostumiseen. Perinteiset puolueet pysyttelevät mielellään sosioekonomisissa kysymyksissä,

mutta äänestäjät vaativat selkeitä kannanottoja, myös sosiokulttuurisiin kysymyksiin, kuten

maahanmuuttoon ja vähemmistöjen oikeuksiin sekä vastauksia esimerkiksi

ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tämä jättää oikeistopopulistisille puolueille tilaa

puoluekentällä (Thomassen 2005, 1-21;. van der Brug ja van Spanje 2009).

Eduskuntavaalitutkimuksen mukaan voidaan todeta, että maahanmuuttovastaisuus on

yhdistänyt perussuomalaisten äänestäjiä ja erottanut sen muista puolueista koko 2010-luvun

(Westinen, Pitkänen, Kestilä-Kekkonen 2020, 323).
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Myös ympäristönormien ja luonnonsuojelun kritisointi on kuulunut jo pitkään

perussuomalaisten ohjelmalliseen profiiliin (Westinen 2015). Näiden elementtien lisäksi

perussuomalaisten ovat erottautuneet muista puolueista EU-kriittisyydellään.

Tutkimusanalyysin keskittyessä perussuomalaisten kohdistamaan kritiikkiin

vihervasemmistolaista hallitusta kohtaan, on syytä huomioida, kuinka perussuomalaisten

suhteet muihin eduskuntapuolueisiin ovat viime vuosina muuttuneet. Vuoden 2017

puoluehajaannuksen jälkeen suhde perussuomalaisiin on käynyt pääosin kriittisemmäksi.

Tuolloin keskusta ja kokoomus katsoivat, ettei Halla-ahon johtama puolue mahdu enää

arvojensa puolesta samaan hallitukseen (Westinen, Pitkänen ja Kestilä-Kekkonen 2020, 324).

Vuoden 2019 eduskuntavaalitutkimuksesta lainatut taulukot 13.5 ja 13.6 osoittavat, että

negatiivinen jännite perussuomalaisten ja muiden puolueiden välillä näkyy, myös

äänestäjäkunnassa. Vastaajilta on kysytty, kuinka paljon he pitävät kustakin puolueesta

asteikolla 0–10. Perussuomalaisten äänestäjien suhtautuminen erityisesti SDP:hen,

keskustaan, vihreisiin ja vasemmistoliittoon on muuttunut aikaisempaa kielteisemmäksi

(taulukko 13.5). Kokoomukseen sen sijaan suhtaudutaan hieman positiivisemmin kuin

aikaisemmin. Samaan aikaan muiden puolueiden kannattajien suhtautuminen

perussuomalaisiin on muuttunut kielteisempää suuntaan (taulukko 13.6).

(Westinen, Pitkänen ja Kestilä-Kekkonen 2020, 324-325.)
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Eduskuntavaalitutkimuksen esittelemät taulukot osoittavat, kuinka RKP:n ja

vasemmistoliiton ohella suhtautuminen toisiin eduskuntapuolueisiin on muuttunut kaikkein

kriittisimmäksi perussuomalaisten ja vihreiden välillä vuodesta 2015 vuoteen 2019

siirryttäessä (Borg, Kestilä-Kekkonen, Wass 2020, 325). Samalla vihreiden äänestäjät

suhtautuivat perussuomalaisiin puolueena vielä kriittisemmin kuin perussuomalaisten

äänestäjät vihreisiin. Westinen, Pitkänen ja Kestilä-Kekkonen arvioivat kritiikin juontuvan

erityisesti erimielisyyksistä sosiokulttuuristen kysymysten suhteen (mt., 325). Vihreät,

vasemmistoliitto ja RKP edustavat varsin vastakkaista linjaa esimerkiksi maahanmuuttoon,

ilmastonmuutokseen, vähemmistökysymyksiin ja ruotsin kielen asemaan liittyvissä

kysymyksissä (Westinen 2015).

Kriittinen suhtautuminen muihin puolueisiin ja poliittisiin toimijoihin on populismin hengen

mukaista (Mudde 2007; Laclau 2018). On kuitenkin syytä huomioida, että ellei populistinen

puolue kykene demokraattisessa järjestelmässä lisäämään suoraa kannatustaan hankkimalla

lisää äänestäjiä, jää ainoaksi vaihtoehdoksi puolueen aseman ja vaikutusvallan

kasvattamiselle yhteistyö ja lähentyminen toisten puolueiden kanssa. Halla-ahon ja

perussuomalaisten poliittisena strategiana onkin arvioitu viime vuosina olevan lähentyminen

kokoomuksen kanssa (esim. Aunimo 2021).

Perussuomalaisten äänestäjäkunnan tarkastelussa Eduskuntavaalitutkimus nosti esiin tämän

tutkielman kannalta kiinnostavan dimension, jota kutsutaan poliittisen kentän GAL–TAN

-ulottuvuudeksi (Green-Alternative-Libertarian vs. Traditional-Authoritarian-Nationalist).

Tämän ulottuvuuden tarkastelu linkittyy esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen,

ympäristöön, vähemmistöjen asemaan ja nationalismiin liittyviin asiakysymyksiin ja niiden

tarkasteluun suhteessa äänestyspäätöksiin ja poliittiseen jakautumisesti. GAL–TAN

-ulottuvuuden merkityksen kasvu on aiemmin yhdistetty vihreiden ja radikaalien

oikeistopopulististen puolueiden vaalimenestykseen länsieurooppalaisissa

puoluejärjestelmissä (Abou-Chadi 2016; Jungar ja Jupskås 2014).
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5    OIKEISTOPOPULISMI JA SOSIAALINEN MEDIA

5.1    Vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa

Politiikan on esitetty medioituneen, eli median vaikutuksen uskotaan lisääntyneen

politiikassa, sen kaikilla tasoilla (esim. Esser ja Strömbäck 2014). Ennen sosiaalisen median

nousua, politiikan ja viestinnän tutkimuksessa puhuttiin yleisödemokratiasta, joissa

kansalaiset lähinnä seurasivat median välityksellä esitettävää politiikan performanssia (Manin

1997). Politiikan ja viestinnän tutkijat ovat sittemmin korostaneet, kuinka sosiaalisen median

kasvun ja julkisuuden portinvartijuuden roolin kaventumisesta huolimatta, edelleen lähinnä

vain perinteinen uutismedia kykenee tarjoamaan populisteille välttämätöntä “julkisuuden

happea” (oxygen of publicity) (Aalberg et al. 2016, 4). Oikeistopopulismin suhdetta

perinteiseen joukkoviestintään onkin analysoitu runsaasti (esim. Akkerman 2011; Bos, van

der Burg ja de Vreese 2011; Herkman, 2015).

Nykyistä “hybridiä mediajärjestelmää” ei kuitenkaan voida ymmärtää huomioimatta

sosiaalisen median roolia (Chadwick, 2013; Chadwick, Dennis, ja Smith, 2016). Siinä missä

perinteinen uutismedia noudattaa viestinnässään omaa arvonormistoaan, sosiallinen media

mahdollistaa suoran viestinnän poliitikkojen ja kannattajien välillä, ilman journalistien

välillistä vaikutusvaltaa. Verrattuna perinteisten uutisorganisaatioiden ylläpitämään

valtavirran mediajulkisuuteen sosiaalisen median yhteisöpalvelut ovat niukasti säänneltyjä

viestintäympäristöjä (Herkman 2011, 86–87). Niitä ohjaavat logiikat – toimintaperiaatteet,

sosiaaliset normit, vuorovaikutuksen mekanismit ja ansaintamallit – takaavat käyttäjilleen,

myös perustavanlaatuisesti erilaiset viestinnälliset edellytykset (van Dijck & Poell 2013, 3).

Sosiaalisen median palvelut ovat helposti ja edullisesti saavutettavissa, jolloin ne tarjoavat

mahdollisuuden osallistumiselle lähes kenelle tahansa, mistä ja milloin tahansa. Näin

sosiaalinen median kautta kuka vain voi ryhtyä omaksi mediakseen ja saavuttaa

henkilökohtaisella joukkoviestinnällä laajoja ja globaaleja yleisöjä (Castells 2009, 53-71).

Janne Matikainen ja Mikko Villi (2015) korostavat verkossa osallistumista tarkastelevassa

tutkimuksessaan, kuinka verkon viestintäympäristöt hämärtävät rajanvetoa yleisöjen,

tuottajien ja käyttäjien välillä. Sosiaalisen median palveluissa käyttäjät voivat omaksua

joukkotiedotusvälineiden yleisöjä aktiivisemman roolin sisältöä jakavina, kommentoivina,

muokkaavina ja luovina käyttäjätuottajina.
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Matikaisen ja Villin tutkimus kuitenkin osoittaa, että tällainen käytös sosiaalisen median

alustoilla kuvaa käyttäjien vähemmistöjä. Valtaosa samaistuu edelleen perinteiseen rooliin

passiivisena ja näkymättömänä mediayleisönä (Matikainen ja Villi 2015, 148–149). Näin

ollen sosiaalisen median julkaisujen vaikuttavuutta ei voida rajata vain välittömän reagoinnin,

kuten tykkäysten, kommenttien ja julkaisun jakamisen tarkasteluun. Myös sosiaalisen median

mobilisoivaa vaikutusta analysoineet tutkimukset osoittavat, että vaikka sosiaalinen media

saattaa saada jotkut kansalaiset mukaan vaaleihin ja politiikkaan suoraan, esimerkiksi

äänestäjiksi tai ehdokkaiksi, on suurin osa sen vaikuksesta välillistä ja epäsuoraa (esim. Oser

et al. 2013; Strandberg 2014).

5.2    Twitterin erityispiirteet

Keskityn tässä tutkielmassa analysoimaan mikroblogipalvelu Twitterissä tapahtuvaa

viestintää. Twitterissä viestintä perustuu lyhyiden viestien jakamiseen. Twitter eroaa muista

suosituimmista sosiaalisen median palveluista siten, että Twitterissä viestintä on avointa ja

julkista, eikä viestien näkeminen edellytä kirjautumista palveluun tai kyseisen käyttäjän

seuraamista. Käyttäjien välinen vuorovaikutus on Twitterissä keskeisessä asemassa ja

käyttäjät tekevät johotopäätöksiä julkaisujen ja niiden kommenttien sisältämän informaation

perusteella (Papacharissi 2010, 234). Tästä syystä Twitteristä on tullut erityisen suosittu

poliitikkojen ja poliittisten vaikuttajien viestintäkanava sekä yhteiskunnallisen keskustelun

alustana (Isotalus, Jussila ja Matikainen 2018, 4-6). Juha Herkman kuvaa teoksessaan

Politiikka ja mediajulkisuus, kuinka erityisesti Twitterissä poliittisen järjestelmän toimijat

pyrkivät valtaamaan alaa mediajulkisuuden ulkopuolisilla keskusteluareenoilla

kasvattaakseen omaa tunnettuuttaan (Herkman 2011, 82).

Twitterin käyttöön liittyy kulttuurisia eroja, eikä se ole Suomessa yhtä suosittu koko kansan

keskuudessa, kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Suomenkielisen Twitterin käyttäjärakennetta

kartoittavissa tutkimuksissa on huomattu seuratuimpien ja vaikutusvaltaisimpien käyttäjien

edustavan yhteiskunnan valtaeliittiä, ja samalla politiikan ja joukkotiedotusvälineiden

vaikuttajien verkostoituneen tiiviisti keskenään (Ruoho ja Kuusipalo 2019; Huhtamäki ja

Vainikka 2015).
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Toinen Twitteriä leimaavaa piirre on alustalle tyypillinen kärjekäs ja kiihkeä debatointi sekä

näkemysten ilmaisu (Puro 2018). Sosiaalisen median keskustelua värittää usein karkea

kielenkäyttö, sarkasmi sekä trollaus. Kanssakeskustelijoiden näkemysten kunnioittamisen

sijaan, keskustelu kärjistyy usein vastakkainasetteluksi, eli antagonismiksi, jossa kiistan eri

puolilla asettuvat keskustelijat näyttäytyvät toisilleen herkästi poliittisten vastustajien lisäksi

vihollisina (Mouffe 1999, 755; Puro 2018, 128). Tahattomia väärinkäsityksiä syntyy varsin

helposti, kun keskusteluun osallistuu laajoja, eriaikaisesti läsnäolevia ja toisilleen

näkymättömiä yleisöjä erilaisista sosiaalisista olosuhteista.

Julkisen mielipiteenilmaisun vapautta on pidetty moniarvoisen demokratian kannalta

välttämättömänä (esim. Mouffe 1999, 755–756; Dahlgren 2009, 120–121). Erityisesti

2010-luvulta eteenpäin nämä näkemykset ovat kohdanneet myös kritiikkiä, sillä mahdollisuus

julkaista sisältöjä vapaasti anonyymien tilien takaa antaa samalla mahdollisuuden

informaatiovaikuttamiselle ja disinformaation jakamiselle, joita voidaan pitää demokratialle

haitallisena (esim. Cosentino 2020; Giusti 2021). Ei myöskään ole syytä unohtaa, että Twitter

ja muut sosiaalisen median palvelut ovat ensisijaisesti voittoa tavoittelevia liikeyrityksiä, näin

ollen ne pyrkivät maksimoimaan yleisönsä määrän sekä sitoutuneisuuden käyttää palvelua.
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6    TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTON KUVAUS

6.1    Tutkimusmenetelmä

Käyn seuraavassa lyhyesti läpi, kuinka hyödynnän esittelemääni kirjallisuutta ja teoriaa

aineistoanalyysissani, jonka jälkeen esittelen tutkimusaineiston. Aiemmissa kappaleissa olen

kuvannut populismin logiikan luonnetta, eritellyt populismin tunnusomaisia piirteitä sekä

käynyt läpi perussuomalaisten äänestäjäkuntaa yhdistäviä tekijöitä, eli sitä millaiseen

yleisöön Halla-aho pyrkii vetoamaan. Analyysissa keskityn näiden taustatietojen sekä

esittelemäni aineiston pohjalta tarkastelemaan, kuinka Halla-aho rakentaa

vastakkainasetteluja feminismiä ja feministisiksi määriteltyjä poliittisia toimijoita kohtaan

Twitterissä.

Tutkimuskysymykseni ovat:

1. Kuinka Jussi Halla-aho rakentaa vastakkainasetteluja feminismiä kohtaan

Twitterissä?

2. Miten populismin logiikka ilmenee vastakkainasettelujen rakentamisessa?

Tähän mennessä olen esittänyt teoriapohjan, jolle näiden tutkimuskysymysten sisältämät

ennakko-olettamuksen perustuvat. Analyysin tehtävänä on pyrkiä avaamaan Halla-ahon

julkaisuissa ilmenevää populismin logiikkaa mahdollisimman läpinäkyvästi. Hyödynnän

aineistolähtöisessä analyysissani Laclaun ja Mouffen [1985] teorian lisäksi niin ikään

diskursiivis-teoreettista lähestymistapaa edustavien kielen ja diskurssien tutkijoiden Ruth

Wodakin ja Michael Meyerin teosta: Methods for Critical Discourse Analysis (2009), ja sen

kappaletta: The discourse-historical approach (Reisigl ja Wodak 2009).

Diskurssianalyysin kautta voidaan tehdä näkyväksi kielen rakenteita, joiden kautta toimija

pyrkii vahvistamaan tai uudelleenmäärittelemään asioiden ja ilmiöiden merkityksiä.

Erityisesti kriittinen diskurssianalyysi keskittyy näiden kielessä vallitsevien valtarakenteiden

läpivalaisuun (Fairclough 1992; Reisigl ja Wodak 2009, 88). Kriittinen diskurssianalyysi on

näin ollen kiinteä osa Laclaun diskursiivis-teoreettista lähestymistapaa populismiin.
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Diskurssien analysointi ei koskaan ole mahdollista täysin objektiivisesti niiden ulkopuolelta,

sillä kielen ja sen merkitysten arvoasetelmat ja valtasuhteet ovat alati läsnä puhutussa ja

kirjoitetussa kielessä ja samalla ajatuksissa ja niiden muodostumisessa. Kuitenkin olemalla

tietoinen tästä, pyrin toimimaan hyvän tutkimusperiaatteen mukaisesti ja tiedostamaan oman

ajatteluni vääristymät, jotta ne eivät heijastu tutkielmasaa. Lisäksi hyödynnän teoreettista

viitekehystä, joka auttaa tässä prosessissa ja pyrkimyksessä objetiivisuuteen sekä aineiston

rajaamisen että tutkimusanalyysin suhteen. Tutkielman tarkoituksena ei ole tehdä Halla-ahon

viestinnästä arvottavia tulkintoja, vaan pyrkiä analysoimaan hänen viestintäänsä osana

laajempaa populismin tutkimuksen kehikkoa.

6.2    Tutkimusaineiston rajaus

Tarkastelen perussuomalaisten entisen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon viestintää, koska

johtajalla on keskeinen rooli populistisen liikkeen toiminnassa, ja populistinen liike

henkilöityy johtohahmon ympärille. Samalla populististen johtajien julkiset ulostulot ja

esiintymiset ovat keskeinen määrittäjä sekä populistisen liikkeen julkisuuskuvalle, että

liikkeen itsemäärittelylle. (Herkman 2019, 54-55.)

Olen valinnut tutkimuskohteekseni Twitterin aiemmin kuvaamistani syistä. Twitter on

Suomessa keskeisin sosiaalisen median palvelu yhteiskunnalliselle keskustelulle. Toisekseen

Twitterissä jaetut sisällöt ovat julkisia ja näin ollen helposti saatavilla. Kolmannekseen

Twitterin on arvioitu rakenteensa ja kulttuurinsa puolesta mahdollistavan vuorovaikutuksen ja

sitä kautta vastakkainasettelujen syntymisen (Papacharissi 2010, 234; Puro 2018, 128).

Tutkimusaineisto koostuu Jussi Halla-ahon Twitter-viesteistä sekä niiden kommenteista, jotka

on julkaistu välillä 6.-10. 2020. Kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus, jossa noudatan Derek

Beachin ja Rasmus Brun Pedersenin teoksen Process-Tracing Methods: Foundations and

Guidelines [2013] mukaisia periaatteita tutkimusaineiston rajaamiselle. Kvalitatiiviset

tutkimusmenetelmät pohjautuvat kausaliteettien, eli tapahtumien syy-seuraussuhteiden

tarkasteluun. Process tracing menetelmän avulla pyritään selvittämään looginen

tapahtumaketju, eli mekanismi, jossa tietty syy aiheuttaa tietyn seurauksen (Beach ja

Pedersen 2019). Keskeistä laadullisessa analyysissa ei ole tutkimusaineiston määrä, vaan

pikemminkin se, kuinka loogisesti mekanismin arvioidaan selittävät kyseistä tapahtumaa.
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Määrittelen nämä ehdot Beachin ja Pedersenin esittämien periaatteiden kautta seuraavasti:

1) Twitter-julkaisu on tehty nykyisen hallituksen nimittämisen jälkeen (10.

joulukuuta 2019).

2) Julkaisu on tehty Jussi Halla-ahon Twitter -tilillä.

3) Julkaisussa arvioidaan hallituksen naispoliitikkoja kriittisesti, ja kritiikin

määrittävänä tekijänä on heidän sukupuoleensa, ja/tai julkaisussa kritisoidaan

hallituksen ajamaa feminististä politiikkaa tekemällä vahvoja kärjistyksiä.

4) Julkaisusta on seurannut sekä sitä puoltavia että kritisoivia kommentteja.

Aineistoon olen valinnut kaikki kyseiset ehdot selvästi täyttävät julkaisut ajalta 6. - 12.10.

2020, joita Halla-ahon Twitter-sivulla oli 4 kappaletta sekä julkaisujen kommentit. Aineisto

on kerätty Jussi Halla-ahon Twitter-sivulta tammikuussa 2021 ja tarkistettu lokakuussa 2021.

Aineistoesimerkit A ja B ovat twiittiketjuja, joissa kaikki Halla-ahon viestit eivät täytä

jokaista aineistolle asettamistani ehdoista. Olen kuitenkin sisällyttänyt aineistoon nämä

julkaisut kokonaisuudessaan, jotta en rajaa osaa Halla-ahon viestistä ulos. Olen tietoinen

aineiston olevan varsin suppea. Analyysissani pyrin kuitenkin osoittamaan, että paneutumalla

näihin esimerkkeihin, tutkimuskysymyksiini vastaaminen ei edellytä laajempaa aineistoa.

6.3    Kommenttien luokittelu

Aineistoon sisältyvät julkaisut olivat kaikki keränneet runsaasti keskustelua

kommenttikentässä. Kaiken kaikkiaan nämä julkaisut ovat keränneet 433 kommenttia, 96-128

kommenttia per julkaisu (tarkistettu 10.10.2021). Havainnollistan analyysissa kommenteissa

toistuvia elementtejä taulukon muodossa. Lisäksi olen valinnut aineistoon esimerkkejä

kommenteista ja kommenttiketjuista, jotka ilmentävät näkemysten kärjistymistä ja

vastakkainasettelujen syntymistä. Kommenttien suuresta määrästä johtuen niiden kaikkien

sisällyttäminen tutkimusaineistoon kuvakaappauksina ei ole mielekästä.

Luokittelen tässä tutkielmassa muut kommentoijat kuin ammattipoliitikot yksityishenkilöiksi,

jonka vuoksi anonymisoin heidän nimimerkkinsä ja profiilikuvansa. Toistaiseksi kyseiset

julkaisut ja kommentit ovat saatavilla julkisessa sosiaalisen median palvelussa, joten niiden

hyödyntämistä tutkimusaineistossa ei ole perusteltua pitää yksityisyyden suojaa loukkaavana.

Tässä määrin noudatan Helsingin yliopiston eettistä ohjeistusta hyvästä tutkimuskäytännöstä.

28



Olen korvannut nimimerkit numeroilla siinä järjestyksessä, kun eri käyttäjät ovat kyseiseen

julkaisuun kommentoineet. Eri aineistoesimerkkejä – eli Halla-ahon Twitter-julkaisuja –

kommentoivat aina eri nimimerkit. Näin ollen samat nimimerkit eivät osallistuneet useiden

eri julkaisujen kommentointiin kuvakaappauksissa. Kommentoija 1 samassa ketjussa viittaa

samaan nimimerkkiin, mutta eri ketjussa eri nimimerkin omaavaan käyttäjään. On kuitenkin

huomioitava, että minulla ei ole varmaa tietoa käyttäjien taustasta, joten on mahdollista että

sama taho on useiden profiilien takana.

Vastakkainasettelujen rakemtumista selkeyttääkseni olen maalannut Halla-ahoa

kommenteissa puoltavien käyttäjien nimimerkit sinisellä ja Halla-ahon viestejä kritisoivat

kommentit punaisella, tarkoituksenani korostaa vastakkainasettelujen syntymistä

kommenttikentässä.

6.4    Tutkimusaineisto

Esittelen aluksi aineistoesimerkit ja perustelen, kuinka ne täyttävät aineistolle asettamani

ehdot. Tämän jälkeen paneudun syvemmin tarkastelemaan vastakkainasettelujen

muodostumista Laclaun teorian viitekehyksessä.

Esimerkki A
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Esimerkki A (Halla-aho 9.10.2020), täyttää tutkimusaineistolle asetetut ehdot; sillä se

sijoittuu halutulle ajanjaksolle, on julkaistu Halla-ahon Twitter-tilillä ja kritisoi hallituksen

naispoliitikkoja. Julkaisu on lisäksi kirjoitettu populismille tunnusomaiseen

“kansankielisineen” ja “raflaavaan” tyyliin. Viesteissä Halla-aho nostaa selvästi esiin

ministerien sukupuolen esittämänsä kritiikin määrittävänä tekijänä viitaten hallituksen

naisministerien “kympin tytön syndroomaan”. Nostamalla tyttö-sanan esiin, Halla-aho

korostaa poliitikkojen nuorta ikää, jonka hän liittää epäkypsään ja epäammattimaiseen

käytökseen, jossa vältellään vastuuta epäonnistumisista.

Keskustelu on kirvoittanut kommentteja, joissa sekä tuetaan Halla-ahon viestien sisältöä että

kritisoidaan Halla-ahoa misogyniasta. Huomionarvoista on, että aineiston kommenteista

eniten tykkäyksiä kerännyt kommentoijan 2 kommentti, vie Halla-ahon kritiikin pidemmälle

ja toteaa hallituksen olevan kyvytön ja valehteleva. Tästä kärjistyy vastakkainasettelu, sillä

seuraavassa kommentissa puolestaan arvioidaan opposition olevan surkea. Kolmannen

kommentoijan mukaan, myös hallituksen kannattajat ovat surkeita.
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Esimerkki B

Esimerkissä B (12.10.2020), Halla-aho esittää, että “feministinen hallitus” toimii

epäjohdonmukaisesti kritisoidessaan naisten seksualisoimista ja samalla “esittelemällä kilpaa

tissivakoja”. Tällä viitataan pääministeri Sanna Marinin esiintymiseen Trendi-lehden elokuun

2020 numeron kannessa, yllään avarakauluksinen jakku.

Mediatutkija Anu Koivusen (Vedenpää 2020) mukaan Marinin asuvalinta oli tietoinen ja

harkittu poliittinen valinta, jonka tarkoituksena olikin herättää keskustelua. Trendi-lehden

kuvatekstissä kirjoitetaan Marinin tiedostavan, “että naisen ulkonäkö on aina keskustelunaihe

ja siksi hän pyrkii pääministerinä näyttämään aina samalta” (Trendi 8/2020).
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Toinen Halla-ahon mukaan naisten oikeuksia heikentävä, epäjohdonmukainen poliittinen

toimi feministiseltä hallitukselta on sellaisten maahanmuuttajien “haaliminen”, joiden

kotimaan “kulttuuri vaatii tappamaan vaimon, jos hän vie mieheltä kunnian”. Tässä Halla-aho

käyttää femonationalismiksi kutsuttua ideologista argumentaatiota, jossa kulttuurien ja

kansakuntien välille rakennetaan vastakkainasettelua ja vahvistetaan ajatusta toiseudesta

esiintymällä itse hyveellisempänä ja liberaalimpana, kuin määritelty toinen (Farris 2017).

Keskustelujen kommenttikentässä vastakkainasettelut vahvistuvat sekä Halla-ahon viestejä

puoltaviksi ja entisestään kärjistäviksi sekä myös niitä kritisoiviksi. Esimerkiksi kommentoija

6 mukaan pääministeri on esiintynyt julkisuudessa “tissit paljaana”, joka korostaa hänen

sukupuoltaan, vaikka hallitus on pyrkinyt häivyttämään sukupuolten korostamista

yhteiskunnan toimintamalleissa.
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Esimerkki C
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Esimerkissä C (16.10.2020), Halla-aho käyttää vahvaa kärjistystä ja ehdottaa, että

feministinen hallitus on harkinnut lasten seksuaalisen hyväksikäytön laillistamista tasa-arvon

nimissä. Viestiin on liitetty linkki Helsingin Sanomien artikkeliin (Reinboth 2020), jossa

puhutaan oikeusministeriön valmistelemasta lakiesityksestä laskea seksin suojaikäraja 12

ikävuoteen.

Kommentoija 1 kirjoittaa ehdotuksen olevan “kädenojennus muslimiraiskaajille ja

pedofiileille”. Näin hän nostaa esiin toisen perussuomalaisten kritisoiman ihmisryhmän, eli

maahanmuuttajat, jolloin “feministisen hallituksen” nähdään olevan heidän puolellaan. Myös

kommentoija 4 nostaa esiin islam-kritiikin, toteamalla esitystä artikkelissa perustelleiden

professorien olevan “allahin professoreja”.

Tässä tapauksessa kyseessä on nationalismin ja oikeistopopulismin yhteenliittyminen

femonationalismin muodossa, sillä omaa kulttuuria puolustetaan määritellyn “toisen” eli

muslimien kulttuuria hyveellisempänä, joka legitimoi määritellyn toiseuden rajoittamisen.

Sen sijaan feministinen ajattelu niputetaan tässä toiseuden puolelle, joka tekee siitä samalla

vähemmän hyveellistä. Avaan tätä merkitysten liittämistä syvemmin analyysivaiheessa.

Lisäksi kommenteissa ehdotetaan hallituksen kaatamista ja syrjäyttämistä, jotta tällaisiin

ehdotuksiin saadaan loppu.
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Myöhemmin kommenteissa kommentoija 1 kritisoi Halla-ahon kirjoitusta valheelliseksi. Hän

käyttää viestissään kirosanoja, joka voi tarkoittaa henkilön omaa tunnereaktiot ja/tai sitä, että

hän pyrkii korostamaan omaa viestiään, jotta se aiheuttaisi vastaanottajassa voimakkaamman

reaktion. Sen sijaan kommentoija 2 painottaa, että Halla-aholla on pointti siinä, ettei lapsiin

kohdistuviin seksuaalirikoksiin puututa tarpeeksi ankarasti.
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Esimerkki D
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Esimerkissä D (25.6.2020), Halla-aho kommentoi vihreiden puolueen puheenjohtajan ja

sisäministeri Maria Ohisalon julkaisua hallituksen linjauksesta huomioida intersektionaalinen

feminismi politiikassaan. Halla-ahon mukaan keskustan tulisi lopettaa yhteistyö

viher-vasemmistosta koostuvan hallituksessa ja siirtyä arvokonservatiivisemman opposition

puolelle.

Kommenteissa perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen sekä perussuomalaisten

Pirkkalan kunnanvaltuutettu Harri Vuorenpää kommentoivat keskustan hyväksyntää

intersektionaalisen feminismin linjaukselle ivalliseen ja ironiseen sävyyn. Kommentit ovat

keränneet runsaasti tykkäyksiä.
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Seuraavissa kommenteissa Halla-ahoa kritisoidaan voimakkaasti tasa-arvon vastustamisesta

ja raiskausfantasioista. Eräs Halla-ahoa puolustava kommentoija vastaa tämän olevan

kärjistys. Seuraava kommentoija puolestaan tiedustelee pelottaako tasa-arvo Halla-ahoa.
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Viimeinen käsittelämässäni kommenttiketjussa eräs kommentoija tiedustelee Halla-ahon

kriittisten viestien taustoja. Halla-aho ehdottaa, että kommentoijalla on “paha mieli” ja

syyttää häntä “jauhotuksesta”. Tämä keskustelu on esimerkki populistisisesta väittelytyylistä,

jossa tarkoituksena ei ole muodostaa yhteisymmärrystä, vaan kärjistyksiä tekemällä ja

tunteisiin vetoavalla retoriikalla, pikemminkin syventää vastakkainasettelua keskustelun

osapuolten välillä.
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Näiden viestien perusteella vaikuttaa siltä, että Halla-ahon viestit ovat sekä itsessään

sisältäneet vastakkainasetteluja että provosoineet niiden syntymistä ja laajentumista

julkaisujen kommenteissa. Seuraavassa käyn tarkemmin läpi, kuinka Halla-ahon julkaisut

kuvaavat populismin logiikkaa sekä tarkastelen tarkemmin julkaisujen koko

kommenttiaineistoa.
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7    ANALYYSI

Laclaun diskursiivinen populismiteoria kuvaa, kuinka merkitykset rakentuvat kielen

diskursseissa. Toisin sanoen diskurssi on jaettu ymmärrys tiettyjen sanojen ja ilmausten

merkityksestä tietyssä sosiaalisessa kontekstissa (Fairclough 1992; Laclau 2018, 68). Laclau

viittaa Ferdinand de Saussuren teoriaan siitä, kuinka kielen rakenteessa, jonkin asian tai

ilmiön merkitys voidaan määritellä ainoastaan sen suhteessa ja eroavaisuudessa johonkin

toiseen asiaan tai ilmiöön. Näin ollen sanat ja käsitteet eivät perimmäiseltä luonteeltaan ole

positiivisia tai negatiivisia, vaan ainoastaan eroavia suhteessa toisiin sanoihin ja käsitteisiin

(Laclau 2018, 68).

Tämän diskurssiteorian ontologisen tason ymmärtäminen on keskeistä, sillä se osoittaa,

kuinka poliittinen valta rakentuu kielen diskursseissa, jotka sitten muodostuvat osaksi jaettua

kollektiivista käsitystä sosiaalisesta todellisuudesta (Laclau 2018, 68-69). Toisin sanoen

mikään poliittinen liike ei voi saavuttaa valtaa, elleivät sen kannattajat usko sitä, kuinka liike

määrittelee todellisuuden. Tietyn diskurssin – eli kielen merkitysjärjestelmän – saavuttaessa

aseman, jossa sitä ei enää kyseenalaisteta se muodostaa ideologian (Fairclough 1992, 87–88).

Laclaun termein tämä tarkoittaisi diskurssin käsitteiden saavuttaneen hegemonisen tyhjän

merkitsijän aseman, jolloin merkitys on varsin vakiintunut ja jaettu, joskin se edellyttää

jatkuvaa representaatiota (Laclau 2018, 69-71). Hegemonian muodotaminen on edellytys

yhteiskunnalliselle muutokselle. Kuitenkin muutosprosessissa käsitteet — kuten esimerkiksi

feminismi — ovat jatkuvan määrittelyn, eli poliittisen valtataistelun kohteena. Feminismin

käsite on esimerkki kelluvasta merkitsijästä, sillä se ei ole saavuttanut vakiintunutta asemaa.

Tarkastelemalla sitä millaisia merkityksiä feminismin käsitteeseen pyritään liittämään

voidaan samalla tarkastella, kuinka naisten asemaan ja mahdollisuuksiin pyritään

vaikuttamaan eri tahoilta.

Arvioin tässä analyysissa, kuinka nimeämisen ja merkitysten liittämisen prosessit rakentavat

populismin logiikan mukaisia vastakkainasetteluja ja pyrkivät muodostamaan hegemoniaa.

Havainnollistan taulukoiden avulla, kuinka “me” ja “toiset” ryhmät vahvistavat toisiaan sekä

samalla itseään tässä tapauksessa Twitterissä.
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7.1    Nimeäminen

Nimeäminen (nomination) voi tarkoittaa sekä toimijan eli subjektin itsemäärittelyä, että

kohteiden eli objektien määrittelyä (Reisigl ja Wodak 2009, 95). Myös Laclau korostaa

nimeämisen roolia osana populismin logiikkaa ja merkitysten liittämisen prosessia (Laclau

2018, 101-102). Laclaun mukaan populistisen toimijan itsemäärittely perustuu

lähtökohtaisesti siihen, kuinka he määrittelevät itsensä viholliskuvansa kautta, erottamalla

oman toimijuutensa määritellystä antagonistista, jonka toimintaa he kritisoivat ja pyrkivät

rajoittamaan (Laclau 2018, 83-89).

Nimeämisellä tarkoitan tässä tutkielmassa poliittisen vastustajan nimeämistä, eli sen

ilmaisemista, mihin tahoon viestin kritiikki kohdistuu sekä toimijan omaa itsemäärittelyä.

Populistisen logiikan ensimmäinen lähtökohta on määritellä kritiikin kohde, eli tässä

tapauksessa hallituksen feministiset toimijat. Seuraavassa taulukossa käy ilmi millaisia

ilmaisuja Halla-aho käyttää määrittelemästään “toisesta”. Lisäksi tarkastelen ilmeneekö

aineistossa nimittäviä termejä, joilla Halla-aho tai häntä puoltavat kommentoijat määrittelevät

itseään ja omaa toimijuuttaan.

Taulukko 1    Nimeäminen Halla-ahon viesteissä

Kritiikin kohteen nimeäminen Itsemäärittely
hallitus (A) oppositio (A)
ministerit Pekonen ja Kiuru (A) poliitikko (D)
Suomi (A) me kollektiivisesti (poliitikot)

(D)
intersektionaaliset feministit (B)
feministinen hallitus (C)
kepulaiset (D)
Kurvisen-Köntän-Kärnän akseli
(D)

43



Taulukko 1.2    Nimeäminen kommenteissa

Nimeämisen
kohde

Halla-ahoa puoltavat
viestit

Halla-ahoa kritisoivat viestit

hallitus @MarinSanna porukka
(A) feministihallitus /
nykyhallitus (C)

Marin pää ministeri (B) pääministeri (B)
Halla-aho Jussi (B, C & D) Halpa-aho / setä /Herra Misogynisti /

venkulatieteen maisteri (A) Jussi-pieni /
Punasteleva siviilipalvelusmies (B)
Suomen 2. suurimman puolueen ja suurimman
oppositiopuolueen PJ (C) puolueen puheenjohtaja
(D) Jussi (B, C & D) pelle äijä (D)

perussuomalaiset persut (B & C), perussuomalaiset kansaedustajat
hangaround jengi (D)

Ensimmäisestä taulukosta voi havaita, että Halla-aho käyttää viesteissään varsin neutraaleja

termejä kuvaamaan viestiensä kohdetta. Hän kuitenkin ilmaisee aineistoesimerkeissä B ja C,

että hallitus on hänen mukaansa feministinen ja vallassa olevat ministerit ajavat feminististä

politiikkaa. Lisäksi keskeinen huomio Halla-ahon viesteistä on, että hän ei tee määrittelyjä

itsestään tai siitä subjektipositiosta, jota hän itse edustaa muuten kuin viittaamalla

edustavansa oppostiopoliitikkoja. Sen sijaan Halla-aho keskittyy määrittelemään kritiikkinsä

kohdetta, eli hallitusta. Suomen perustuslain mukaan opposition tehtävä on hallituksen

valvonta, joten tässä mielessä Halla-aho voi sanoa suorittavansa työvelvoitteitaan.

Kommenttikentässä Halla-ahoon kohdistetaan voimakasta kritiikkiä ja hänet nimetään

misogynistiksi ja halpa-ahoksi. Voidaan panna merkille, myös sukupuolittunutta kritiikkiä,

jossa Halla-ahoa kuvataan “sedäksi” ja “punastelevaksi siviilipalvelusmieheksi”. Tämä

voidaan nähdä viittauksena perinteisiin sukupuolirooleihein ja -normeihin. Halla-ahoon

kriittisesti suhtautuvat kommentoijat kyseenalaistavat, myös hänen pätevyyttään toimia

valta-asemassa, korostaen Halla-ahon roolia merkittävän oppositiopuolueen puheenjohtajana.

Samalla Halla-aho ja hänen kannattajansa kyseenalaistavat hallituksen pätevyyttä. Lisäksi on

huomionarvoista, että itsemäärittelyn sijaan kommenteissa Halla-ahoa puoltavat henkilöt

keskittyivät kritiikin kohteiden nimeämiseen ja Halla-ahoa kritisoivat hänen nimittelyynsä.
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7.2    Merkitysten liittäminen

Keskeinen osa populismin logiikkaa on Laclaun mukaan jaottelu “meihin” ja “toisiin”

(Laclau 2018, 117-118). Määriteltyyn kritiikin kohteeseen pyritään liittämään merkityksiä,

jotka edesauttavat populistisen toimijan valta-asemaa (mt.). Näin populistinen toimija

rakentaa vastakkainasettelua ensisijaisesti kritisoimalla tiettyä tahoa yhteiskunnallisten

ongelmien aiheuttamisesta ja tekemällä samalla itsemäärittelyä siitä, että edustaa itse erilaista

näkemystä politiikkaan. Populistinen toimija ei kuitenkaan esitä suoria parannusehdotuksia,

sillä yhteistyö ei ole toiminnan pyrkimyksenä (Wiberg 2011, 16–17).

Kriittisen diskurssianalyysin avulla voidaan läpivalaista merkitysten liittämisen prosessia.

Laclau kuvaa populismin logiikkaa tyhjien (empty signifiers) sekä kelluvien merkitsijöiden

(floating signifiers) käsitteillä (Laclau, 2018, 129). Populistisen toimijat pyrkivät liittämään

tyhjiin merkitsijöihin ajatuksia ja ideoita, joiden he odottavat palvelevan omaa poliittista

tahtoaan (Laclau 2018, 73-74). Reisigln ja Wodak puolestaan kuvaavat merkitysten liittämistä

implikoinnin käsitteellä, jossa vedotaan määreisiin, stereotypioihin, ryhmittelyihin sekä

esimerkiksi ehdollisiin lauserakenteisiin, joilla herätellään identifioitumista sisäryhmään tai

etäännytetään subjektiposioita ulkoryhmään (Reisigl ja Wodak 2009, 95). Toimijoihin

liitettävistä ominaisuuksista ja termeistä Reisigln ja Wodak käyttävät käsitettä predication.

Tiivistetysti, keskeistä ei ole itse kritiikki, vaan pikemminkin sen luonne, jonka tarkoituksena

on liittää merkityksiä ja siten saattaa kritiikin kohde alisteisempaan asemaan suhteessa omaan

toimijuuteen. Lisäksi keskeistä merkitysten liittämisessä on affektiivisen tunnekokemuksen

aikaansaaminen. Voimakas tunnereaktio tehostaa hegemonian muodostumista, sillä se saa

yksilöt reagoimaan välittömästi ja aiheuttaa vahvoja puolesta ja vastaan reaktioita (Laclau

2018, 101). Seuraavassa taulukossa kuvaan, millaisia predikaatioita Halla-aho käytti

määrittelemistään kritiikin kohteista.
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Taulukko 2    Merkitysten liittäminen Halla-ahon viesteissä

Kohteen nimeäminen Kritiikki Predikaatiot

hallitus (A) Hallituksella on kympin tytön syndrooma.
Epäonnistumista ja oman toiminnan epätäydellisyyttä
ei voi myöntää. Kaikki muu on alisteista kasvojen
säilyttämiselle ja potaskan puhumiselle.

epäammattimainen,
epäkypsä

ministerit Pekonen ja
Kiuru (A)

Pekonen ja Kiuru ovat toistelleet, että hallitus ei
keväällä KIELTÄNYT ketään käyttämästä maskia….
Ei kukaan ole sellaista väittänyt.

epälooginen ja/tai
valehteleva

Suomi (A) tunaroi (viittaus hallitukseen valtion vallankäyttäjänä) epäpätevä

intersektionaaliset
feministit (B)

vastustavat naisten seksualisoimista ja edistävät
heidän vakavastiotettavuuttaan esittelemällä kilpaa
tissivakoja. Edistetään tasa-arvoa haalimalla maahan
porukkaa, jonka kulttuuri vaatii tappamaan vaimon,
jos hän vie mieheltä kunnian.

epälooginen

feministinen hallitus
(C)

ratkaisuna (seksuaalirikoksiin) laillistaa lasten
hyväksikäyttö

epälooginen

Tutkimusaineiston esimerkeissä Halla-aho määrittelee “feministejä” ja samalla hallitusta

erilaisten esimerkkien kautta epäloogisiksi sekä epäkypsiksi poliittiseen valtaan. Kritiikissä

Halla-aho korostaa ministerien sukupuolta ja feminististä politiikkaa, sen sijaan, että hän vain

kritisoisi ministerien toimintaa poliitikkoina. Näin ollen voidaan todeta, että Halla-aho pyrkii

tietoisesti toisintamaan ja vahvistamaan tiettyjä naissukupuoleen historiallisesti liitettyjä

merkityksiä. Laclaun termein Halla-aho pyrkii määrittelemään sitä, mitä feminismin käsitteen

kelluva merkitsijä pitää sisällään, eli kuinka käsitettä tulkitaan. Halla-aho pyrkii

vahvistamaan ideaa siitä, ettei feminismi ole poliittisena aatteena vakavastiotettava, koska sen

kannattajat toimivat ja argumentoivat epäloogisesti. Mikäli Halla-ahon oletuksena oli, että

hänen kannattajansa, sekä henkilöt joihin hän pyrkii vetoamaan, suhtautuvat kriittisesti

feminismiin sekä hallitukseen, voidaan näiden yhtenäisyyttä korostamalla lisätä

yhtäaiakaisesti sekä hallituskritiikkiä että feminismin kritiikkiä. Liittämällä sukupuoli ja

naisten ulkonäkö osaksi kriittistä viestintää, kohdistuvat Halla-ahon määritelmät, myös

naiseuden kritisointiin siinä suhteessa, että ne pyrkivät korostamaan ajatusta siitä, että nainen

ei ole pätevä poliittiseen valtaan etenkään, jos hän pukeutuu paljastavasti.
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Lisäksi olennaista on, että samalla kun hallitus määritellään Halla-ahon twiiteissä

feministiseksi, määrittelee Halla-aho samanaikaisesti puolueen puheenjohtajana

perussuomalaiset ei-feministeiksi rakentaen näin vastakkainasettelua. Keskeinen osa

populistisen liikkeen itsemäärittelyä on sen ilmaiseminen, mitä liike ei ainakaan edusta

(Wiberg 2011, 16–17). Samalla kun Halla-aho määrittelee feministejä tietynlaisiksi

määrittelee hän samalla itsensä ja perussuomalaiset vastakkaisiksi tästä määritelmästä, eli

loogisiksi ja ammattimaisiksi. Halla-aho pyrkii korostamaan rooliaan ammattimaisena

poliitikkona, viittaamalla itseensä tässä roolissa kommenttiketjussa D. Lisäksi, kuten

aiemmin todettu, ainoat määritelmät, joita Halla-aho käyttää aineiston viestiessä itsestään

ovat opposition edustaja ja poliitikko.

Seuraavassa taulukossa käy ilmi, kuinka julkaisuja kommentoineet henkilöt suhtautuivat

Halla-ahon viestintään.

Taulukko 3    Suhtautuminen Halla-ahon viestintään kommenteissa

Halla-ahon
viestintä

Halla-ahoa puoltavien
viestien predikaatiot

Halla-ahoa kritisoivien viestien predikaatiot

100% Asiaa / Kaikki
tämä on asiaa ja
muistakaa tää / Totta
höpiset / Yes Jussi!!
Asiaa eikä asian vierestä
(B) Ei levitä valheita.
Kyllä Jussilla on pointti /
JUURI NÄIN JUSSI (C)

kyökkipsykologiaa / kirkkoslaavipohjalta diagnooseja, todella
kömpelöä ja noloa / väsynyttä tytöttelyä / Vanhoillista puhetta / Älä
Jussi puhu p****aa! (A) Sekoa settiä / elät vaihtoehtoisessa
todellisuudessa / kiihotat seuraajasi lähes hurmostilaan näillä
kommenteilla / suoraan populistien oppikirjasta nämä ulostulot (B)
levität valheita / Olet Jussi ymmärtänyt tuttuun tapaasi asiat päin
persettä / Tämäkin avaus on sulta täysin tietoista vääristelyä.
Tiedät aivan hyvin, mitä tuossa uudistuksessa ollaan tekemässä,
mutta päätät tietoisesti valehdella kannattajillesi ja vääristelet
asioita. Tosin tämä on juuri sitä
@persut politiikkaa / Aika härski väite persuilta / Erikoista
vääristelyä henkilöltä joka teoriassa pitäisi ottaa vakavasti
(puolueen pj), mutta käytännössä ei oikein voi, kun seuraa
ulostulojasi / Melkoista paskanjauhantaa taas. Äitis häpeää sua
jussi../ Naurattaa... Pitääkö Jussi kannattajiaan tyhminä, jotka eivät
ymmärrä lukemaansa??
Vai eikö hän itse ymmärrä painettua tekstiä?? (C) Jaahas, jussi
puhaltaa pilliin ja lauma tottelee. / Lasket siis sen varaan, että
koska sinun omat somefanisi eivät ymmärrä, mitä termi
”intersektionaalinen feminismii” edes tarkoittaa, maaseudun
tupailloissa, eivät ymmärrä senkään vertaa? (D)
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Kommenteista voidaan havaita Halla-ahon viestien herättäneen voimakkaita puolesta ja

vastaan reaktioita. Halla-ahon julkaisut ovat keränneet runsaasti voimakasta kritiikkiä, jossa

hänen arvioidaan tahallisesti vääristelevän asioita. Julkaisuja kritisoineet henkilöt viittaavat

Halla-ahon omien argumenttien olevan epäloogisia ja kärjistäviä. Sen sijaan niitä puolustavat

kommentoijat korostavat, kuinka Halla-ahon viestintä on “totta ja 100% asiaa”. Näin ollen

Halla-ahon kärkevät ilmaisut toimivat kommenteissa populistisen logiikan tavalla, sillä ne

aikaansaavat tunnereaktoita viestien vastaanottajissa, jotka laukaisevat kärjekästä

kommentointia puolesta tai vastaan.

7.3     Hegemonian muodostuminen

Kuten todettu, populismissa on kyse viestinnän logiikasta, jonka tarkoituksena on muodostaa

viholliskuva vallassa olevasta tahosta. Tämä tapahtuu ensisijaisesti erottautumalla tästä valtaa

väärinkäyttävästä tahosta, muodostamalla sitä yhtenäisenä vastustava rintama (Laclau 2018).

Laclau kutsuu tätä prosessia kansallisen hegemonian rakentamiseksi (Laclau 2018, 69-70).

Hegemonian luominen on Laclaun mukaan mahdollista vain erottamalla “meidät” “muista”,

eli rakentamalla ja vahvistamalla narratiivia ulkopuolisesta vihollisesta (Laclau 2018, 86-89).

Populistinen johtaja pyrkii tietoisesti kanavoimaan sitä pettymystä, jota hän aistii tietyssä

väestönosassa ja pyrkii määrittämään sille syyllisen, jota kohtaan kohdistaa kritiikkiä (Laclau

2018, 81; Herkman 2019 47-48). Hegemonian muodostuminen edellyttää, että riittävän suuri

kansanosa uskoo ja liittyy populistisen johtajan sanomaan sekä alkaa vahvistaa sitä omassa

toiminnassaan ja viestinnässään.

Seuraavassa taulukossa ilmenee millaisia merkityksiä aineiston keskeisiin käsitteisiin ja

toimijoihin on liitetty kommenttikentässä.
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Taulukko 4    Merkitysten liittäminen kommenteissa

Viestin kohde Merkitysten liittäminen Halla-ahoa
puoltavissa viesteissä

Merkitysten liittäminen Halla-ahoa
kritisoivissa viesteissä

hallitus kyvytön ja valehteleva / ei osaa myöskään
ajatella mistä verotulot tulee (A) eivät voimat
riitä, hallitus kaatuu / Hallituksessa on
nähtävissä akkavallan dominassi ja muutama
piipittävä heiveröinen kepulainen maalaismies
/ Kyllä voi olla hullu muttei tyhmä.. kuten
viher-vasemmisto on / hulluudella ei ole
rajoja kun katsoo vihervasuri hallituksen
toimintaa! (B) Vihervasemmisto tekee
ongelmia asioista, joissa ei ole ongelmaa,
mutta todellisia ongelmia ei sitten nähdäkään.
/ Miksi hallituksessa ei ole yhtään nuorta
miestä, onko syytä epäillä syrjintää? (D)

hyvä (A)

ministerit Ministerit ottavat oppia Amerikoista ja
valehtelevat päin naamaa (A)
Oikeusministeriö on taantumassa! (D)

feminismi Feministit rakastavat itseään enemmän kuin
ketään tai mitään muuta / Intersektionaalinen
feminismi on lopun ajan naamioitunut peto
(portto), jota valtiot toinen toisensa jälkeen
jonkun ismin nojalla kumartaa (B) On
feministeillä pokkaa (C) @fpuolue:ssä paljon
itsekkäitä päällepäsmäreitä ja pirullisia
hellapoliiseja. Nykyfeminismi👎 (D)

Marin harjoittaa kieroilua (A) esiintyy julkisuudessa
tissit paljaana / Marinin käyttäytymisessä
(minun hallitukseni) ja poseerauksissa
saattavat jotkut havaita narsismin piirteitä (B)

ei esiinny julkisuudessa tissit paljaana
(B)

oppositio nostaa epäkohtia, kuten valehtelun esiin (A) surkea (A)

perussuomalaiset ominaista valehtelu, muukalaisvihan
lietsominen ja natsismin kanssa flirttailu
/ aikaansaamaton puolue, joka huutelee
puskista / puhuu potaskaa (A) lopun
aikoja persuille (B) Seksuaalirikokset
taitavat olla enemmänkin persujen
heiniä, ainakin kun teikäläisten
rikostilastoja katselee (C) / tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden vastustaminen ja
syrjinnän lisääminen on puolueen
arvojen ytimessä, niin kuin
perussuomalaisilla (D)
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Halla-aho Hyvä meidän Jussi (A) Halpa-aho / venkulatieteen maisteri /
kiero (A) Jussi-pieni / Pitäisi huolestua
todella, kun suuren eduskuntapuolueen
puheenjohtajan mieleen tulee tissivako
ihan normaalia ihmisen kuvaa
katsottaessa. Onko vieroitus imetyksestä
tapahtunut oikein vai liittyy
puheenjohtajan fiksaatioon tissivaoista
jonkinmoinen fetissi / Punasteleva
siviilipalvelusmies ohjeistaa naisia
pukeutumaan (B) Olet täysi ääliö! (C)
Sä olet Jussi pelle äijä. (D)

Kommenttien kritiikki kohdistuu pääosin samoihin kohteisiin, joita Halla-aho viesteissään

kritisoi, eli hallitukseen ja feminismiin. Aiemmassa taulukossa (2) kuvasin, kuinka Halla-aho

liittää kommenteissa merkityksiä feminismiin ja naisministereihin. Kommenttikentässä nämä

merkitykset toistuvat ja vahvistuvat. Halla-aho ei viesteissään yhtä suoraan kritisoinut

feminismiä kuin mitä kommenteissa ilmenee. Näin ollen vaikuttaa siltä, että Halla-aho

onnistuu vahvistamaan niitä näkemyksiä, joita hänen kannattajillaan jo on feminismistä sekä

mahdollisesti lisäämään kritiikkiä feminismiä kohtaan henkilöissä, joilla ei ole selvää

käsitystä tai määritelmää aiheesta. Halla-ahon viesteissä tämä kritiikki liitettiin samalla

naisvaltaiseen hallitukseen, jonka hän määritteli feministiseksi. Tämä ajatus hallituksen ja

feminismin yhtenäisyydestä näkyi kuitenkin selvemmin Halla-ahon omassa viestinnässä, eikä

niinkään kommenteissa.

Halla-ahon viestintää kritisoivien kommenttien lisäksi (taulukko 3), useissa kommenteissa

kritisoidaan, myös Halla-ahoa henkilönä ja poliitikkona. Useat näistä viesteistä voidaan

tulkita varsin loukkaavina. Halla-ahoa nimitellään esimerkiksi pelleksi ja ääliöksi. Tämän

lisäksi, myös perussuomalaisia kansanedustajia kritisoidaan laajemmin esimerkiksi

aikaansaamattomuudesta, seksuaalirikoksista, tasa-arvon vastustamisesta ja syrjinnän

lisäämisestä. Kommenteissa näkyy selvästi vastakkainasettelujen muodostuminen, ja useat

kommentoijat, myös väittelevät keskenään Halla-ahon viestien sisällöstä tai muista

poliittisista näkemyksistään.

50



Kommenteissa korostuu itsemäärittely yhteisen kritiikin kohteen määrittelyn kautta.

Kommentoijat eivät määrittele sitä, mitä he itse edustavat, käyttämällä esimerkiksi ilmaisuja

“me perussuomalaiset” tai “me feministit”. Sen sijaan kritisoimalla jotain tahoa voimakkaasti

voidaan olettaa, että kommentoija ei koe kuuluvansa tai samaistuvansa tätä tahoa edustavaan

ryhmään. Laclaun mukaan juuri tämä on olennaista populistisessa viholliskuvan ja

vastakkainasettelujen rakentamisessa (Laclau 2018, 117-122). Käsitys itsestä muodostuu

viholliskuvan kautta, eli ajatuksesta siitä, että valta on sellaisella taholla, joka väärinkäyttää

sitä ja jota ei itse ainakaan edusta (Laclau 2018, 83-85).

Itsemäärittelyn puuttumisen ohella taulukosta 4 voi huomata, kuinka keskustelun eri

osapuolet eivät juurikaan vastaa kritiikkiin pyrkimällä korjaamaan sitä ja

uudelleenmäärittelemään esimerkiksi perussuomalaisten, hallituksen tai feminismin kelluvaa

merkitsijää. Näin ollen vain kritisoijat ovat keskustelussa niitä, jotka liittävät merkityksiä

näihin käsitteisiin. Tämä aineisto ei anna tietoa näiden toimien tehokkuudesta tai laajemmista

vaikutuksista, mutta osoittaa vastakkainasettelujen muodostumista populismille ominaisella

tavalla.
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8    YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Analyysin perusteella voidaan todeta, että vastakkainasettelujen rakentuminen on noudattanut

Laclaun kuvaamaa populismin logiikkaa. Halla-ahon feminismiin ja feministisiin toimijoihin

kohdistamaa kritiikkiä analysoimalla, voidaan havaita, että Halla-aho pyrki tietoisesti

liittämään näihin kohteisiin kriittisiä merkityksiä ja rakentamaan siten viholliskuvaa.

Halla-ahon viestit ovat aiheuttaneet kärjekästä ja kovasanaista kommentointia selkeästi sekä

julkaisujen puolesta että niitä vastaan. Kommenttikentässä merkitysten liittämisen prosessi on

tehostunut, sillä kommentoijat ovat jatkaneet Halla-ahon käyttämien merkitysten liittämistä

kritiikin kohteisiin. Samalla Halla-aho on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä.

Laclaun mukaan tyhjiä ja kelluvia merkitsijöitä ei voida lopulta erottaa toisistaan, sillä

merkityksistä käydään jatkuvaa kamppailua (Laclau 2018, 133). Yksi kiinnostavimpia

huomioita analyysista oli, että merkityksiä feminismiä kohtaan liitettiin vain kritiikin

muodossa esimerkiksi kuvailemalla feminististä hallitusta epäpäteväksi ja epäloogiseksi.

Näitä merkityksiä ei aineistossa pyritty lainkaan korjaamaan tai uudelleenmäärittelemään. On

kuitenkin tiedossa, että feminismiä määritellään eri keskusteluareenoilla, mutta ei välttämättä

Halla-ahon Twitter seuraajien tai perussuomalaisten kannattajien viiteryhmässä. Näin ollen

tässä aineistossa feminismi ei saanut osakseen muita kuin kriittisä määritelmiä. Sen sijaan

Halla-ahoon ja hänen viestintäänsä kohdistunutta kritiikkiä kärjistyksistä ja valehtelusta

puolustettiin kommenteissa sekä hänen itsensä, että muiden kommentoijien toimesta.

Tutkimustyötä tämän tarkastelun suhteen olisi mahdollista jatkaa paneutumalla syvemmin

merkitysten muodostumiseen viiteryhmissä, verkkokeskusteluissa ja sosiaalisissa kuplissa.

Kommenteissa keskusteluun osallistuneet henkilöt eivät myöskään harjoittaneet suoraa

itsemäärittelyä, vaan se tapahtui ennen muuta erottautumalla kriitin kohteesta, joka on

keskeinen osa Laclaun kuvaamaa vastarinnan muodostusta (Laclau 2018, 83-89). Laclaun

teoriaan mukaan populismissa keskeistä on nimenomaan sen päämäärä, eli kansan poliittinen

mobilisointi (mt.). Tämä mobilisointi tapahtuu rakentamalla ideaa eroavaisuudesta suhteessa

määriteltyyn toiseen. Näin ollen hegemonia rakentuu suhteessa poliittiseen vastarintaan,

jolloin jaettu viholliskuva yhdistää. Tässä tutkielmassa olen tarkastellut tämän prosessin

rakentumista suhteessa feminismiin, mutta pohjimmainen logiikka on Laclaun mukaan sama

suhteessa mihin tahansa toimijaan.
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Tutkielmaani on mahdollista jalostaa ja sen uskottavuutta syventää useampien eri

esimerkkien vertailulla. Tarkastelemalla merkitysten liittämisen prosessia useampia eri tahoja

kohtaan sekä mahdollisesti useamman eri tahon toimesta, voidaan saada tarkempaa tietoa

siitä, kuinka tarkasti populismi toisintaa itseään ja mitä eroja retoriikassa voidaan havaita.

Lisäksi aiheen tutkimista voidaan jatkaa vertailemalla eri viestintäkanavissa ja -ympäristöissä

tapahtuvaa poliittista mielipiteenmuodostusta.

Tässä analyysissa olen tarkastellut feminismiä, sillä sukupuoleen liittyvät merkitykset ovat

jatkuvan keskustelun, kyseenalaistuksen ja uudelleenmäärittelyn kohteena. Sekä Jussi

Halla-ahon sosiaalisen median julkaisut että feminismi edustavat tässä tutkielmassa ennen

muuta esimerkkiparia, joiden kautta tarkastella populististen toimijoiden harjoittamaa

vastakkainasettelujen rakentamista diskursiivis-performatiivisena toimintana. Kriittisen

diskurssianalyysin kautta olen pyrkinyt osoittamaan, kuinka käsitys jotakin toimijaa kohtaan

syntyy osana poliittista mielipiteenmuodostusta. Käsitteiden merkitykset muodostuvat osana

sekä mediavälitteisiä että kasvokkaisia keskusteluja. Lopulta sekä kasvokkainen että

mediavälitteinen viestintä on osa samaa sosiaalista todellisuutta, eikä vaikuttamisen

tehokkuus välttämättä suoraan riipu viestintäkanavasta. Poliittiset näkemykset lähtevät

leviämään usein tietoisen viestintästrategian seurauksena. Muun muassa se, kuinka

vaikuttavasti viesti on esitetty, kuinka paljon se saa toistoa ja mitä suuremmassa

auktoriteetissa pidämme viestin lähettäjää, vaikuttaa siihen, kuinka todennäköisesti

vastaanotamme viestin merkitysiä ja alamme itse toisintaa niitä. Samalla, myös voimakas

kriittinen reaktio voi ajaa meitä toimintaan, joka pavelee populismin tarkoitusperiä rakentaen

polarisaatiota.

Näin ollen on keskeistä ymmärtää, että poliittisten näkemysten muodostuminen on samalla

sekä yksilökohtainen että kollektiivinen prosessi. Poliittinen toimija, jolla on auktoriteetti ja

yleisö, voi halutessaaan alkaa Halla-ahon tavoin levittää tiettyä viestiä, vahvistaen tai

muuttaen laajan yleisön käsitystä siitä mitä eri käsitteet tarkoittavat ja kuinka niihin voi

suhtautua. Populismin keinoin tätä prosessia voi tehostaa tekemällä vahvoja kärjistyksiä,

jolloin myös yksilöiden tunteet heräävät ja reaktiot ovat voimakkaampia. Tämä tutkielma ei

kuitenkaan anna informaatiota prosessin laajemmista vaikutuksista yksilökohtaisella tai

kollektiivisella tasolla.
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Sosiaalisen median vaikutuksia analysoivissa tutkimuksissa on todettu suurimman osan

vaikutuksesta olevan välillistä ja epäsuoraa (esim. Oser et al. 2013; Strandberg 2014). Sen

arvioiminen, kuinka merkittävä vaikutus Twitter -viestinnällä on esimerkiksi

äänestyspäätöksiin, on haastava aihe tutkia, josta ei ole mahdollista saada yksiselitteisiä

vastakauksia.

Mediassa ja julkisessa keskustelussa populisteiksi määritellyt poliitikot ja poliittiset toimijat

harjoittavat populismia varsin näkyvästi, joka tarkoittaa, että heidän harjoittamansa

itsemäärittelyn prosessi viholliskuvien rakentamisen kautta on suhteellisen helposti

havaittavaa. Populisteiksi luokiteltujen poliittisten toimijoiden esittämät vaatimukset ja

näkemykset ovat poliittisesta kulttuurista ja normistosta poikkeavia, jonka vuoksi ne tulkitaan

kärkevinä. Lisäksi näissä prosesseissa korostuvat määritelmät “kansasta” ja valtaapitävästä

“eliitistä” tai “antagonistista”. Ilman selvää viholliskuvan ja vastakkainasettelujen

rakentamista, ei ole kyse populismista (Laclau 2018). On kuitenkin syytä huomioida, että

kaikki poliittiset toimijat noudattavat jossain määrin tätä prosessia, jota voidaan pitää

keskeisenä osana politiikkaa, ja myös demokratiaa (Palonen 2020). Siten on keskeistä

ymmärtää, ettei populismi itsessään ole “hyvää” tai “pahaa”, eettisenä tai epäeettisenä. Sen

sijaan populistien tarkoitusperien eettisyys ja hyveellisyys on pitkälti oma keskustelunsa,

jonka arvioiminen edelyttäisi tietoa, myös toiminnan laajemmista vaikutuksista.

Populistinen yhtenäisyyden muodostaminen liittyy, myös halutun maailmankuvan

puolustamiseen. Erityisesti oikeistopopulistiset liikkeet korostavat perinteisiä patriarkaalisia

arvoja, eli yhteiskunnan valtarakenteita, joissa nainen on valtasuhteessa alisteinen.

Länsimaisessa yhteiskunnassa feministisiä arvoja pidetään osana liberaaleja arvoja ja

liberaalia-identiteettiä. Sen sijaan konservatiiviset arvot ja perinteiset sukupuoliroolit liittyvät

usein yhteen (Wodak 2015, 153). Samalla oikeistopopulististen liikeiden viljelemään

narratiiviin kuuluu usein menneisyyden ihannoiminenen ja muutosvastarinta (Wiberg 2011,

16–17). Myös tämä tutkimusaineisto osaltaan kertoo tämän pitävän toistaiseksi paikkansa.

Samalla eduskuntavaalitutkimuksesta havaitsimme, kuinka vihreät ja perussuomalaiset

kansanedustajat suhtautuivat toisiinsa erittäin kriittisesti.
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Oikeistopopulismin tutkmikuksessa korostetaan usen “eliitin” roolia antagonistina (Herkman

2019, 43). Eduskuntavaalitutkimus 2019 (Borg, Kestilä-Kekkonen, Wass 2020) kuitenkin

osoitti oikeistopopulististen perussuomalaisten ja talouden suhteen oikeistolaisen

kokoomuksen lähentyneen hieman. Mikäli kehitys puoluekentän polarisaatiossa jatkuu

Suomessa sekä laajempana ilmiönä länsimaissa GAL–TAN -ulottuvuuden mukaisesti, voi

tämä osaltaan muutta sitä, kuinka oikeistopopulismi määritellään jatkossa sekä

kyseenalaistaa, onko ylipäätään relevanttia puhua oikeisto- ja vasemmistopopulistista.

Poliittisen kentän makro-tason muutokset ovat aina monien asioiden summa — ja usein

enemmän kuin osiensa summa — eikä niistä ole mahdollista antaa kaiken kattavaa selitystä,

joka arvioisi jokaisen muuttujan vaikutuksen merkittävyyden kokonaisuudelle. Siitä

huolimatta, politiikan tutkijoiden tulee yrittää ymmärtää näitä eri elementtejä, niiden taustaa,

toimintaa ja vaikutusta kokonaisuudelle. Muutosta ei useinkaan pystytä ennakoimaan, mutta

keskeistä on pyrkiä mahdollisimman hyvin ymmärtämään mitä kulloinkin tapahtuu ja mistä

se johtuu, koska siihen mitä ei ymmärretä, ei juurikaan voida vaikuttaa. Populismi ei tule

katoamaan, mutta ymmärtämällä sen logiikkaa tarkemmin, vallankäytöstä ja

valtapyrkimyksistä tulee läpinäkyvämpiä. Tämän tutkielman tarkoiksena on ollut osaltaan

kontribuoida tämän ymmärryksen lisäämisessä.
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