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Tiivistelmä: Viime vuosina uusnationalistinen ja rasistinen politiikka on vahvistanut 

jalansijaansa Euroopassa. Tässä äärinationalistisessa liikehdinnässä naiset ovat nousseet 

toimijoina näkyvämpään asemaan niin politiikassa kuin tiedotusvälineissäkin. Lisäksi 

äärinationalistisessa diskurssissa on alettu hyödyntää sukupuolten välistä tasa-arvoa 

retorisena välineenä, jolla vastustetaan erityisesti muslimikulttuureista länsimaihin 

kohdistuvaa maahanmuuttoa. Farris (2017) on kehittänyt käsitteen ’femonationalismi’ 

kuvaamaan tätä yllättävää käännettä, jossa äärioikeistolaiset nationalistit, uusliberalistit ja 

tietyt feministiksi identifioituvat yhteiskunnalliset toimijat ovat yhdistäneet voimansa 

hyödyntääkseen tasa-arvoretoriikkaa omiin tarkoituksiinsa. 

Tutkielman aiheena on tarkastella, miten tasa-arvoa ja maahanmuuttoa rakennetaan naisen 

positiosta käsin tuotetussa femonationalistisessa diskurssissa. Tutkielmassa hyödynnetty 

teoreettis-metodologinen viitekehys yhdistää kaksi lähestymistapaa: sosiaalisen 

konstruktionismin piiriin kuuluvan kriittisen diskursiivisen psykologian sekä 

intersektionaalisen lähestymistavan. Metodologisina välineinä analyysissa käytetään 

tulkintarepertuaareja ja subjektipositioita. Aineisto koostuu suomalaiselta 

maahanmuuttovastaiselta nettisivustolta kerätyistä 36 blogikirjoituksesta, joissa käsitellään 

tasa-arvoa ja maahanmuuttoa naisen positiosta käsin. Analyysissa eritellään, minkälaisia 

tulkintarepertuaareja, subjektipositioita ja intersektionaalisia kategorisointeja kirjoittajat 

hyödynsivät blogiteksteissään.  



 

Aineistosta oli havaittavissa kaksi tulkintarepertuaaria: ’naisten oikeuksien puolustamisen 

repertuaari’ ja ’suomalaisen tasa-arvon puolustamisen repertuaari’. Kummassakin 

tulkintarepertuaarissa hyödynnettiin useita subjektipositioita, joita rakennettiin dikotomisten 

vastakkainasettelujen kautta. Ensimmäisessä tulkintarepertuaarissa musliminaiset esitettiin 

sekä muslimikulttuurin että islamin alistamina uhreina, kun taas kirjoittajat asemoivat itsensä 

heitä puolustaviksi tasa-arvon edistäjiksi. Antirasistisiksi identifioituvat feministit, jotka 

kiinnittivät huomiota sukupuolistuneeseen väkivaltaan ja tasa-arvon puutteisiin Suomessa, 

rakennettiin puolestaan ’vääränlaisen’ tasa-arvon kannattajiksi. Toisessa 

tulkintarepertuaarissa Suomen tasa-arvo esitettiin jo saavutettuna asiantilana, jota 

suomalaisten tulee puolustaa sitä uhkaavilta maahantulijoilta. Maahantulijamiehet 

rakennettiin joko hyperseksuaalisiksi ja aggressiivisiksi tai julmiksi fundamentalisteiksi, kun 

taas äärinationalistit asemoitiin liberaaleista arvoistaan tinkimättömiksi kansalaisiksi ja 

huolehtiviksi vanhemmiksi. 

Blogikirjoituksissa intersektionaalisia kategorisointeja merkityksellistettiin tavalla, joka 

lisäsi erontekoa ”meidän” ja ”heidän” välillä sekä muodosti sukupuolikategorioiden sisälle 

hierarkioita, joissa valkoisuus ja kantasuomalaisuus asetettiin korkeimmalle. Näitä 

erontekoja rakennettiin myös kierrättämällä rasistisia ilmauksia ja metaforia, joiden avulla 

maahantulijoita dehumanisoitiin. Kumpikin tulkintarepertuaari palveli osin eri funktioita, 

mutta niillä oli sama yhteinen päämäärä: maahanmuuton vastustaminen ja nykyisen status 

quon ylläpitäminen.  

Tutkielman tulokset avaavat niitä diskursiivisia strategioita, joiden avulla tasa-arvoa, 

’heikompien’ puolustamista ja liberaalin länsimaisuuden ideaalia hyödynnetään rasististen 

kannanottojen pehmentämiseen. Ymmärtämällä mekanismeja, joilla rasismia ja 

ennakkoluuloja levitetään, voidaan löytää tehokkaampia keinoja torjua ja haastaa kyseisiä 

puhetapoja. Jatkotutkimuksen aiheeksi ehdotan maahanmuuttovastaisiksi naisiksi 

identifioituviin henkilöihin keskittyvää haastattelututkimusta, joka tutkimusmetodina saattaa 

tuoda selkeämmin esiin jännitteitä eri subjektipositioiden ja tulkintarepertuaarien välillä. 
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1 JOHDANTO 

Viime vuosikymmenenä rasistinen ja uusnationalistinen politiikka on lisääntynyt useissa 

Euroopan maissa (Keskinen, 2018). Esimerkiksi Norjan, Itävallan, Tanskan, Alankomaiden, 

Sveitsin ja Suomen politiikassa jalansijaa ovat saaneet äärioikeistolaiset puolueet, joiden 

poliittista linjaa ei määrittele ainoastaan maahanmuuttokriittisyys tai islaminvastaisuus. Sen 

sijaan puolueet ovat omaksuneet etnopluralistiseen ideologiaan pohjautuvan rasistisen 

maailmankuvan. (Mulinari & Neergaard, 2012.) Etnopluralistinen ideologia perustuu 

ajatukselle, jonka mukaan eri kulttuurit tulee pitää toisistaan erillään. Vaikka kyseiseen 

ideologiaan liittyvässä diskurssissa kulttuuri on korvannut ’rodun’ käsitteen, lopputulos on 

sama kuin rotusyrjinnässä, sillä kulttuurit käsitetään ’rotujen’ tavoin pysyvinä, toisistaan 

erillisinä ja ikään kuin luonnollisina. (Ylä-Anttila, 2014.) 

Etnopluralistisen ideologian lisäksi tälle äärioikeistolaiselle liikehdinnälle on ominaista se, 

että se hyödyntää poliittisen agendansa edistämisessä yhä enemmän sukupuolten välisen 

tasa-arvon, seksuaalisuuden ja seksuaalisen väkivallan teemoja (esim. Keskinen, 2018; Sager 

& Mulinari, 2018; Saresma, 2019, s. 67). Tässä maahanmuuttoa vastustavassa diskurssissa 

maahantulijamiehet rakennetaan väkivaltaan taipuvaisiksi ja heidän esitetään uhkaavan 

kohdemaan kansalaisten, erityisesti naisten, turvallisuutta (Virkki & Venäläinen, 2020). 

Seksuaalisen väkivallan teemasta onkin muodostunut keskeinen diskurssi, jonka avulla 

kansallisvaltioiden rajoja valvotaan ja kontrolloidaan (Ticktin, 2008). 

Toisaalta maahantulijoita vastustetaan äärioikeistolaisessa diskurssissa seksuaalisen 

väkivallan ohella siten, että heistä rakennetaan uhka länsimaiselle tasa-arvokäsitykselle 

(Lähdesmäki & Saresma, 2014). Erityisesti islam esitetään yhteensopimattomana liberaalien 

eurooppalaisten arvojen, kuten sukupuolten välisen tasa-arvon, kanssa (Joppke, 2010, s. 137–

140). Tätä tehdään äärioikeistolaisessa diskurssissa demonisoimalla sekä islamia että sitä 

harjoittavia muslimeja ja rakentamalla heistä pohjimmiltaan väkivaltaisia, 

fundamentalistisia, sivistymättömiä sekä tasa-arvo- ja oikeuskäsitykseltään kehittymättömiä 

(Lähdesmäki & Saresma, 2014). 
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Kyseinen länsimaisesta tasa-arvodiskurssista ammentava poliittinen liikehdintä on johtanut 

yllättävään tilanteeseen, jossa äärioikeistolaiset nationalistit, uusliberalistit ja tietyt 

feministeiksi identifioituvat yhteiskunnalliset toimijat ovat yhdistäneet voimansa 

vastustaakseen maahanmuuttoa ja edistääkseen islamofobista agendaansa. Näitä 

ensisilmäyksellä hyvin erilaisia poliittisia ja yhteiskunnallisia toimijoita yhdistää se, miten 

ne hyödyntävät sukupuolten välistä tasa-arvoretoriikkaa ennakkoluuloisten ja rasististen 

argumenttien levittämiseen. Tasa-arvoretoriikkaa käytetään siten välineenä, jonka avulla 

pyritään pehmentämään varsinaisia poliittisia tarkoitusperiä. (Farris, 2017, s. 1–5.) Farris 

(mts. 1–5) on kehittänyt käsitteen ’femonationalismi’ kuvamaan tätä eri ideologioiden 

liittoumaa, jonka agendana on vastustaa kontekstista riippuen joko kaikkia maahantulijoita 

tai nimenomaan islaminuskoisia vähemmistöjä. 

Tämän naisten turvallisuudesta ja oikeuksista ammentavan retoriikan valossa on 

kiinnostavaa tarkastella, minkälaisen roolin naiset ovat ottaneet äärioikeistolaisessa 

liikehdinnässä. Suomessa valkoinen nationalismi ja rasistinen aktivismi ovat olleet 

perinteisesti maskuliinisuuden dominoimaa alaa, mutta viime aikoina myös 

äärioikeistolaisten naisten näkyvyys on lisääntynyt mielenosoituksissa sekä eri 

tiedotusvälineissä, kuten printtimediassa ja sosiaalisessa mediassa (Keskinen, 2018).  Tästä 

yhtenä osoituksena on Ylen maaliskuussa 2022 julkaisema Suomineidot-dokumenttisarja, 

joka seuraa kolmea ’kansallismielisiksi’ kuvailtua nuorta naista. Dokumenttisarjaa on 

kritisoitu rasismin ja natsismin normalisoinnista, sillä siinä etnonationalistisia kannanottoja 

ja natsitervehdyksiä näytetään ilman sarjan tekijöiden tarjoamaa kriittistä kehystä, joka 

haastaa kuvattujen naisten rasistista maailmankuvaa. (Äärioikeistoa ihannoivan naisen 

esittelevä Ylen uutuussarja herättää nyt tiukkaa kritiikkiä: Normalisoiko Suomineidot 

natsismia?, 23.3.2022.) 

Toisaalta äärinationalististen naisten näkyvyys on lisääntynyt myös politiikan saralla, kun 

naiset ovat nousseet sekä Suomessa että muualla Euroopassa korkeisiin asemiin 

äärioikeistolaisissa puolueissa. Esimerkiksi Ranskassa Kansallisen liittouman 

(Rassemblement national) puheenjohtajana toimii Marin Le Pen, Italiassa Italian veljet 

(Fratelli d’Italia) puoluetta johtaa Giorgia Meloni ja Saksassa Vaihtoehto Saksalle 
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(Alternative für Deutschland) puolueessa toinen liittopäivien ryhmänjohtajista on Alice 

Weidel. Suomessa puolestaan perussuomalaisten puheenjohtajaksi valittiin vuonna 2021 

Riikka Purra. Lisäksi perussuomalaisissa näkyvässä asemassa on ollut esimerkiksi Laura 

Huhtasaari, joka on toiminut puolueessa sekä varapuheenjohtajana että presidenttivaalien 

ehdokkaana.  

Naisten lisääntynyt edustus ja näkyvyys äärioikeistolaisissa puolueissa sekä sukupuolten 

välistä tasa-arvoa hyödyntävä femonationalistinen retoriikka toimivat tämän tutkielman 

kimmokkeena. Tutkielmassani tarkastelen sitä, miten tasa-arvo ja maahanmuutto rakentuvat 

femonationalistisessa diskurssissa. Tavoitteenani on erityisesti ymmärtää, miten kyseisiä 

konstruktioita hyödynnetään naisen positiosta tuotetussa puheessa. Aineistonani hyödynnän 

blogikirjoituksia, jotka on kerätty uutisartikkeleita ja blogeja julkaisevalta äärioikeistolaiselta 

nettisivustolta.  

Teoreettisena viitekehyksenäni toimii kriittinen diskursiivinen psykologia, joka on 

sosiaalisen konstruktionismin piiriin kuuluva suuntaus. Sosiaalisen konstruktionismin 

lähtökohtana on, että yksilöt rakentavat sosiaalista todellisuutta puheellaan ja toiminnallaan 

(Renfrow & Howard, 2013, s. 500). Kriittisessä diskursiivisessa psykologiassa huomio on 

sekä diskurssien paikallisessa virtauksessa että niissä sosiokulttuurisissa ja historiallisissa 

tekijöissä, joita vasten sosiaalisen todellisuuden elementtejä toisinnetaan ja uusinnetaan 

(Edley, 2001, s. 190–191; Wetherell, 1998). Hyödynnän analyysissani kahdenlaisia 

kriittiseen diskursiiviseen psykologiaan kuuluvia metodologisia välineitä: 

tulkintarepertuaareja ja subjektipositioita (Davies & Harré, 1990; Potter & Wetherell, 1987). 

Kriittisen diskursiivisen psykologian lisäksi tutkielmani teoreettinen viitekehys ammentaa 

intersektionaalisesta lähestymistavasta. Intersektionaalinen näkökulma lähtee liikkeelle 

käsityksestä, jonka mukaan sosiaaliset asemat rakentuvat toisiaan täydentävistä 

kategorisoinneista, kuten sukupuolesta, ’rodusta’, luokasta tai seksuaalisuudesta (Nash, 

2008). Näin ollen yksilöä ei lähestytä jähmeiden, yksittäisten kategorioiden kautta, vaan 

ihminen nähdään pikemminkin alati muuttuvana, kompleksisena ja moninkertaisena 

(Phoenix, 2022). Sekä intersektionaalinen näkökulma että kriittinen diskursiivinen 
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psykologia soveltuvat hyvin yhteiskunnallisten valtasuhteiden tarkasteluun, sillä molemmat 

kiinnittävät huomionsa niihin prosesseihin, joissa valtaa rakennetaan ja toisinnetaan 

(Phoenix, 2022; Venäläinen & Menard, 2022).  

Tutkielmani rakentuu siten, että esittelen ensin tutkimusaiheeni kannalta keskeiset 

tutkimukset, näkökulmat ja käsitteet. Tämän jälkeen siirryn käsittelemään teoreettista 

viitekehystäni. Käyn ensin läpi sosiaalisen konstruktionismin suuntaukselle olennaisia 

tieteenfilosofisia lähtökohtia, jonka jälkeen esittelen kriittisen diskursiivisen psykologian ja 

intersektionaalisen lähestymistavan ydinkohdat sekä analyysissani hyödyntämäni 

metodologiset välineet.  

Teoreettisen viitekehyksen käsittelyä seuraa aineistoni esittely ja lyhyt kuvaus analyysini 

toteuttamisesta. Tämän jälkeen siirryn esittelemään analyysini tuloksena löytämiäni 

tulkintarepertuaareja ja subjektipositioita. Lopuksi pohdin, mitä funktioita ja laajempia 

yhteiskunnallisia seurauksia löytämilläni konstruktioilla on, sekä arvioin, miten tutkielmani 

asettuu sosiaalipsykologisen tutkimuksen kentälle.  

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

2 AIKAISEMPI TUTKIMUSKIRJALLISUUS 

Jotta tutkimaani ilmiötä voidaan tarkastella osana laajempaa tutkimuskenttää, on tarpeen 

aloittaa käsittelemällä aiheeni kannalta olennaista tutkimuskirjallisuutta. Esittelen ensin 

femonationalismiin, äärinationalismiin, maahanmuuttoon ja sukupuolten välisiin suhteisiin 

liittyviä keskeisiä tutkimuksia ja näkökulmia. Tämän jälkeen esitän muutaman huomion tässä 

tutkielmassa käyttämistäni käsitteistä. 

 

2.1 Keskeiset tutkimukset ja näkökulmat 

Farrisin (2017) kehittämä käsite femonationalismi on lyhenne sanoista ‘feministinen ja 

femokraattinen nationalismi’. Femokraateilla Farris (2017, s. 1–5) viittaa niihin 

byrokraatteihin, jotka työskentelevät sukupuolten tasa-arvoa edistävissä valtion viroissa. 

Femonationalismi kuvaa karkeasti jaoteltuna kahta ikään kuin toisiaan täydentävää 

kehityssuuntaa: Toisaalta äärioikeistolaiset nationalistit ja uusliberalistit ovat alkaneet 

hyödyntää sukupuolten väliseen tasa-arvoon vetoavia argumentteja maahanmuuttoa 

vastustavassa retoriikassaan. Samaan aikaan tietyt intellektuellit ja femokraatit, jotka 

määrittelevät itsensä feministeiksi, ovat puolestaan alkaneet lähentyä xenofobisissa 

kannanotoissaan äärioikeistolaisia nationalisteja. Kyseiset intellektuellit ja femokraatit 

vastustavat puheenvuoroissaan yleensä nimenomaan islaminuskoisia maahantulijamiehiä, 

kun taas äärioikeistolaiset nationalistit ja uusliberalistit ovat ottaneet kohteekseen 

maahantulijat laajempana ryhmänä. (mts. 1–5.) 

Femonationalistisen diskurssin ytimessä on representaatio, joka esittää ei-länsimaiset 

maahantulijat, useimmiten muslimimiehet, ’sortajina’ ja musliminaiset sekä länsimaiset 

naiset ’uhreina’. Tämän representaation juuret ovat kolonialismin historiassa. Se perustuu 

toiseuttamiseen, jossa globaalin pohjoisen länsimaisia, ’sivistyneitä’ eurooppalaisia 

verrataan globaalin etelän ’sivistymättömiin toisiin’. Kolonialismin historiassa alistettujen 

siirtomaiden miehiä kuvattiin hyperseksuaalisina ja primitiivisinä ’toisina’, jotka 

muodostivat uhkan valkoisille länsimaisille naisille. Näitä representaatiota, jotka rakensivat 

ei-länsimaisista miehistä raiskaajia, käytettiin ylläpitämään rasistista kielellistä kuvastoa. 
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Rasistiset representaatiot puolestaan auttoivat säilyttämään epätasapainoisia valtasuhteita 

kolonialistien ja kolonisoitujen välillä. (Farris, 2017, s. 5, 72–77.) 

Kolonialismin historian aikana rakennetut hyperseksuaalisuuden representaatiot heijastuvat 

myös nykypäivään. Esimerkiksi Ruotsissa xenofobinen, antifeministinen äärioikeistopuolue 

ruotsidemokraatit on hyödyntänyt pseudotieteellisiä raportteja tukeakseen väitteitään, joiden 

mukaan raiskaus on erottamaton osa afrikkalaisia ja islaminuskoisia kulttuureja (Sager & 

Mulinari, 2018). Kolonialismin jälkikaikuja voidaan havaita myös niissä representaatioissa, 

joita esitettiin eurooppalaisissa medioissa Kölnin 2015 uudenvuodenaaton tapahtumien 

jälkeen. Kun useat naiset olivat raportoineet joutuneensa Kölnin rautatieasemalla 

seksuaalisen ahdistelun kohteeksi pääasiassa pohjoisafrikkalais- ja arabitaustaisten miesten 

taholta, maahanmuuttoa ja seksuaalisia pahoinpitelyjä käsittelevä mediakeskustelu Saksassa 

ja Itävallassa eskaloitui. (Schuster, 2021.) Mediadiskurssit nojasivat vahvasti sivilisaation ja 

barbaarisuuden väliseen dikotomiaan. Kyseisissä diskursseissa maahantulijat esitettiin 

rodullistettuina ’toisina’, joilla on misogyynisia ja patriarkaalisia asenteita, ja jotka eivät 

kykene kontrolloimaan seksuaalisuuttaan. (Gutiérrez Rodríguez, 2018.) 

Schuster (2021) tarkasteli temaattisella sisällönanalyysilla, miten feministit osallistuivat 

Kölnin tapahtumista seuranneeseen keskusteluun. Schusterin (mt.) saksalaisista ja 

itävaltalaisista aikakauslehdistä ja akateemisista julkaisuista keräämässä aineistossa 

feministit pyrkivät torjumaan sitä tapaa, jolla tapahtumia valtamediassa merkityksellistettiin. 

Tämä kritiikki kohdistui erityisesti siihen, miten mediakeskustelun pääasiallinen huomio ei 

kohdistunut seksuaalisen häirinnän uhriksi joutuneiden naisten kokemuksiin, vaan tekijöiden 

etnisiin taustoihin. Siinä missä tekijöitä keskityttiin kuvaamaan valtamediassa 

stereotyyppisesti, kolonialistisen kuvaston mukaisesti ’tummina, vaarallisina miehinä’, 

saksalaisten miesten tekemät seksuaaliset pahoinpitelyt esimerkiksi Oktoberfesteillä 

ohitettiin kokonaan. (Mt.)  

Kölnin tapahtumiin liittyvä jälkipuinti voidaan nähdä osuvana esimerkkinä siitä, miten 

hanakasti seksuaaliseen väkivallan käsittelyyn tartutaan silloin, kun tekijä kuulu näkyvään 

etniseen vähemmistöön. Tapahtumia käsittelevissä valtamedian julkaisuissa tekijöiden 
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etninen tausta oli huomion keskipisteenä, kun taas naisten turvallisuutta käsiteltiin lähinnä 

silloin, kun painotettiin heidän rooliaan ”Saksan kansallisvaltion kannattelijoina” (Schuster, 

2021, s. 15.) Kyseinen symboliikka, jossa valkoiset naiset esitetään kollektiivin synnyttäjinä 

tai kansallisvaltion biologisen jatkumon turvaajina, on femonationalistisen diskurssin 

ytimessä. Valkoiset naiset nähdään potentiaalisina äiteinä, jotka ovat merkittävässä roolissa 

homogeenisen valkoisen kansallisvaltion tuottajina ja ylläpitäjinä. (Farris, 2017, s. 72.) 

Samaan aikaan kun maahanmuuttoa kritisoivissa mediakeskusteluissa korostetaan naisten 

suojelemisen merkitystä, yhdenvertaisuuden ja etnisten suhteiden kentällä toimiviin naisiin 

kohdistetaan myös paljon erilaista vihapuhetta. Pöyhtärin, Haaran ja Raittilan (2013) 

haastattelututkimuksessa todettiin, että erityisesti maahanmuuttoa ja rasismia käsittelevät, 

naiseksi identifioituvat toimittajat ja asiantuntijat kertovat vastaanottavansa säännöllisesti 

vihaviestejä, jossa he joutuvat törkeän kielenkäytön kohteeksi. Vihaviestit sisältävät 

esimerkiksi halventavia kutsumanimiä, kuten huorittelua, sekä vihjauksia siitä, että 

vastaanottaja olisi ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä maahantulijan tai rodullistetun 

henkilön kanssa. Lisäksi niissä on fyysisen ja seksuaalisen väkivallan uhkauksia, kuten 

suoria tappouhkauksia tai kehotuksia itsemurhan toteuttamiseen. Osa haastateltavista koki, 

että vihapuhetta suunnataan erityisesti naisille, sillä samoista aiheista kirjoittavat 

mieskollegat eivät vastaanottaneet vihaviestejä samassa mittakaavassa. Silloin, kun he saivat 

kyseisiä viestejä, uhkaukset seksuaalisesta väkivallasta olivat harvinaisia. (Mts. 119–121.)  

Maahanmuuttoa kritisoivat ja naisten suojelua korostavat diskurssit heijastelevat Youngin 

(2003) teoretisoimaa patriarkaalista logiikkaa, jonka mekanismeja voidaan havaita sekä 

perheiden että kansallisvaltioiden tasolla. Patriarkaalinen logiikka perustuu ajatukselle 

ulkopuolisen uhkan olemassaolosta, jota vastaan täytyy taistella, ja jolta täytyy suojautua. 

Tätä ulkopuolista uhkaa vasten rakennetaan sen vastinpari, suojelijan rooli. Perinteisessä, 

heteronormatiivisessa perhemallissa mies asetetaan perheenpäänä suojelijaksi, kun taas 

lapsista ja naisista rakennetaan suojelusta riippuvaisia objekteja. (Mt.)  

Heteronormatiivisuus voidaan määritellä ajatusmalliksi tai ideologiaksi, jossa 

heteroseksuaalisuus ymmärretään luonnollisena, itsestään selvänä ja 
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kyseenalaistamattomana. Sen seurauksena yhteiskunta on järjestäytynyt tavalla, joka 

legitimoi ja institutionalisoi heteroseksuaalisia ihmissuhteita. (Ingraham, 1994.) Toisaalta 

heteronormatiivisuus voidaan määritellä myös laajemmin siten, että se sisältää 

heteroseksuaalisuuden lisäksi normatiivisen odotuksen yksiavioisuudesta, 

avioliittostatuksesta, keskiluokkaisuudesta, traditionaalisista sukupuolikäsityksistä ja 

valkoisuudesta (McNeill, 2013).  

Youngin (2003) mukaan patriarkaaliseen logiikkaan perustuvassa heteronormatiivisessa 

perhemallissa naiselle tarjottu suojelu ei ole vastikkeetonta, sillä sen hintana naisen oletetaan 

luopuvan autonomiastaan. Samankaltaista logiikkaa hyödynnetään kansallisvaltioiden 

tasolla, jossa kuvitellut tai todelliset ulkopuoliset uhat legitimoivat kansalaisten 

kontrolloimisen. Vastineeksi suojelusta kansalaisten täytyy alistua noudattamaan valtion 

sääntöjä ja lakeja. (Mt.) 

Maskuliinisen suojelun logiikka perustuu yliyksinkertaistaville ’hyvän’ ja ’pahan’ 

kategorioille. On olemassa ’hyviä’ miehiä, jotka suojelevat naisia ’pahoilta’ miehiltä. 

Naisista ’hyviä’ ovat ne, jotka hyväksyvät heille tarjotun suojelun, pysyvät suojelijalleen 

uskollisina sekä luottavat tämän arvostelukykyyn sen suhteen, kuinka paljon heidän 

vapauttaan voidaan suojelun nimissä rajoittaa. ’Pahat’ naiset ovat puolestaan niitä, joilla joko 

ei ole suojelijaa tai jotka eivät suostu luopumaan itsemääräämisoikeudestaan. Koska he ovat 

’hyvien’ miesten suojelun ulkopuolella, heihin kohdistuva väkivalta nähdään odotettuna tai 

jopa väistämättömänä. (Young, 2003.) 

Saresma (2017) havaitsi tutkimuksessaan, että suomalaisista äärinationalistisista 

blogiteksteistä on löydettävissä Youngin (2003) teoretisoimia patriarkaalisen logiikan 

piirteitä. Jussi Halla-ahon, Olli Immosen, James Hirvisaaren ja Tiina Wiikin 

blogikirjoituksissa maahanmuuttovastaisuutta rakennetaan sukupuolittavasti. Kirjoituksissa 

suomalaiset miehet esitettiin yksinkertaisena, yksikkömuotoisena ’suomimiehen’ 

kategoriana, kun taas suomalaisten naisten kategoria oli monisyisempi. Naisia jaoteltiin 

esimerkiksi ’tavallisiin naisiin’, ’punavihreisiin maailmanparantajiin’, ’hulluihin 

feministeihin’ ja ’suvakkihuoriin’. ’Suvakkihuora’ on äärinationalistien kehittämä termi, 
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jolla tarkoitetaan monikulttuurisuutta puolustavia naisia (Sundén & Paasonen, 2018). 

Saresman (2017) tutkimuksessa ’tavallisilla naisilla’ viitattiin niihin uskollisiin ja kuuliaisiin 

naisiin, jotka ottavat vastaan ’suomimiehen’ suojelun, kun taas suojelusta kieltäytyvät, 

niskuroivat naiset sijoitettiin muihin kategorioihin. 

Saresman (2017, s. 237) mukaan kyseisten kategorioiden avulla rakennetaan polarisaatiota, 

jossa ”suomimiehet” ja ”tavalliset suomalaiset naiset” asetetaan vastakkain ”raiskaavien 

barbaarimuukalaisten” ja ”hullujen feministien” kanssa. Maahanmuuttovastaisissa teksteissä 

vihapuhe ei kohdistu siten ainoastaan toiseutettuihin ’muukalaisiin’, vaan myös niihin 

naisiin, jotka eivät myötäile itsemääräämisoikeuden menettämiseen perustuvaa järjestelyä. 

Patriarkaalisen logiikan näkökulmasta vääränlaisiin naisiin kohdistetaan siten 

maahanmuuttovastaisessa vihapuheessa erilaisia väkivaltafantasioita, joissa kyseisistä 

naisista rakennetaan soveliaita uhreja seksuaaliselle väkivallalle. (Mt.) 

Ruotsin kontekstissa femonationalismi näkyy siinä, miten rasistisia ja fasistisia päämääriä 

ajavat puolueet ovat alkaneet ottaa feministisiä argumentteja omaan käyttöönsä.  Toisaalta 

myös sellaiset feministit, joiden kannattama ideologia sisältää kapeasti vain sukupuolten 

välisen tasa-arvon, ovat alkaneet myötäillä maahanmuuttovastaisia kannanottoja. Näiden 

femonationalististen toimijoiden tasa-arvoretoriikka ei kuitenkaan aina käy yksiin sen 

kanssa, mitä ne kannattavat käytännössä. Esimerkiksi äärinationalistinen puolue 

ruotsidemokraatit on ajanut useita sellaisia poliittisia toimia, jotka heikentävät naisten 

yhteiskunnallista asemaa. Puolueen tavoitteisiin lukeutuvat aborttioikeuksien 

heikentäminen, kansainvälisten adoptioiden heikentäminen sekä sellaisten valtioiden 

rahoittamien ohjelmien lakkauttaminen, joiden päämääränä on edistää sukupuolten välistä 

tasa-arvoa kouluissa ja päiväkodeissa. Lisäksi puolue pyrkii lakkauttamaan 

sukupuolentutkimuksen opintolinjat yliopistoissa ja rajaamaan julkisen terveydenhuollon 

piiriin kuuluvan keinohedelmöityksen koskemaan vain heteropariskuntia. (Sager & Mulinari, 

2018.) 

Vaikka femonationalismi on käsitteenä suhteellisen uusi, Suomesta löytyy ainakin 

viimeisimmän kymmenen vuoden ajalta tutkimusta äärinationalistisista diskursseista ja 
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sukupuolten väliseen tasa-arvoon vetoavasta retoriikasta. Edellä esitellyn Saresman (2017) 

tutkimuksen lisäksi Suomessa on analysoitu esimerkiksi Kempeleen raiskaustapauksen 

uutisointia (Saresma, 2019), Helsingin Sanomien islaminuskoa ja homoseksuaalisuutta 

koskevan uutisen kommenttiketjua (Lähdesmäki & Saresma, 2014), Perussuomalaisten 

eduskunnassa ja hallituksessa pitämiä puheenvuoroja (Askola, 2019) sekä erilaisten 

nettikeskustelufoorumien ja blogien kommenttiketjuja (Venäläinen & Virkki, 2019). Useita 

tutkimuksia tehnyt Keskinen on puolestaan analysoinut muun muassa Oulun 

joukkoraiskauksen uutisointia sekä siihen liittyviä nettikeskusteluja ja blogikirjoituksia 

(2011), Helsingin Sanomien, Aamulehden ja Keskisuomalaisen julkaisuja (2012), 

maahanmuuttovastaisten ja antifeministien intellektuellien ja poliitikkojen kirjoja ja 

blogikirjoituksia (2013) sekä vuoden 2010 uudenvuodenaaton ampumavälikohtausta 

käsittelevää uutisointia (2014). Sakki ja Petterson (2016) ovat puolestaan tutkineet 

ruotsalaisten ja suomalaisten poliitikkojen blogikirjoituksia. Suomalaispoliitikkojen osalta 

analyysin kohteena olivat James Hirvisaaren, Olli Immosen, Jussi Halla-Ahon ja Juho 

Eerolan kirjoittamat blogit (mt.). 

 

2.2 Käytetyistä käsitteistä 

Ennen kuin siirryn esittelemään valitsemaani teoreettis-metodologista viitekehystä, esittelen 

lyhyet perustelut sille, miksi olen valinnut hyödyntää tiettyjä käsitteitä tämän tutkielman 

kontekstissa. Näistä ensimmäinen liittyy ’rodun’ käsitteeseen, kun taas toinen koskee 

’maahanmuuttajan’ ja ’maahantulijan’ käsitteitä.  Erityisesti ’rodun’ käsite on kompleksinen, 

sillä sekä sen käyttämiseen että välttämiseen liittyy tiettyjä ongelmia.  

Suomalaisessa tutkimuksessa on mukailtu pitkälti Pohjoismaissa syntynyttä käsitystä, jonka 

mukaan ’rodun’ käsitettä tulisi välttää. Tämän ratkaisun taustalla on usein ajatus siitä, että 

puhumalla ’rodun’ sijaan esimerkiksi etnisyydestä tai vähemmistöstatuksesta vältetään 

toistamasta samankaltaista essentialistista käsitystä ihmisroduista, joka vaikuttaa myös 

rasismin taustalla. Essentialismissa yksilön, sosiaalisen kategorian, etnisen ryhmän, 
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uskonnollisen yhteisön tai kansan koko olemuksen esitetään rakentuvan jollekin tietylle 

perustavanlaatuiselle ja ikään kuin luonnolliselle ominaisuudelle (Werbner, 2015, s. 228).  

Useat tutkijat ovat kuitenkin kritisoineet tätä valintaa, sillä karttamalla ’rodun’ käsitettä 

jätetään helposti huomiotta sellaiset rasismiin liittyvät kysymykset, jotka perustuvat 

nimenomaan ’rotuun’. Näin ollen ’rodun’ käsitteen välttely saatetaan nähdä yrityksenä 

kieltää rasismin olemassaolo. Lisäksi englanninkielisessä rasismia käsittelevässä 

tutkimuskirjallisuudessa ’rodun’ käsitettä käytetään usein ja sen kääntäminen ’etnisyydeksi’ 

voi olla harhaanjohtavaa. (Rastas, 2005, s. 81–82) 

Yhteiskuntatieteissä onkin tullut yleisemmäksi viitata ’rotuun’ lainausmerkeissä, jolloin 

painotetaan sen sosiaalisia merkityksiä ja seurauksia. Tällöin ’rotu’ käsitetään sosiaalisissa 

käytänteissä rakentuneena konstruktiona, jonka muodostamisessa ihmisen fyysiset 

ominaisuudet, kuten ihonväri, nousevat kuitenkin merkittäviksi. (Bulmer, 1986, s. 55.) 

’Rodun’ käsitettä tarvitaan myös siksi, että vaikka se on useissa tapauksissa ryhmälle 

ulkoapäin annettu määritelmä, siitä voi muodostua myös tärkeä osa ryhmän kollektiivista 

identiteettiä, jota se voi hyödyntää itseensä kohdistuvien rasististen merkitysten torjumisessa 

(Britton, 1999, s. 152). 

Edellä käsitellyistä syistä johtuen käytän myös omassa tutkielmassani ’rodun’ käsitettä 

lainausmerkeissä. ’Rotu’ on omassa aineistossani jatkuvasti läsnä sosiaalisena konstruktiona 

ja sitä tuotetaan monenlaisilla diskursiivisilla keinoilla. Jos korvaisin ’rodun’ käsitteen 

esimerkiksi ’etnisyyden’ käsitteellä, hämärtäisin sitä essentialistista tapaa, jolla eri 

ihmisryhmistä aineistossa puhutaan. Lisäksi tahattomana lopputuloksena saattaisi olla se, että 

jättäisin samalla olennaisia rasismiin liittyviä kysymyksiä käsittelemättä. 

Toinen tämän tutkielman kannalta problemaattinen käsite on ’maahanmuuttaja’. 

Tämänkaltaisia kategorioita, joiden perusteella paikasta toiseen siirtyviä tai muuttavia 

ihmisiä luokitellaan, on usein kritisoitu niiden jäykkyydestä (Crawley & Skleparis, 2018). 

Ne perustuvat yleensä dikotomisiin jaotteluihin – kuten väliaikainen/pysyvä, 

vapaaehtoinen/pakotettu, laillinen/laiton – ja kertovat hyvin vähän niiden ihmisten 
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olosuhteista tai kokemuksista, joita kyseisillä kategorioilla luokitellaan (King, 2002). 

Esimerkiksi käsitteitä ’siirtolainen’ ja ’pakolainen’ käytetään monissa yhteyksissä 

erottelemaan ihmisiä sen perusteella, ovatko he lähteneet maastaan vapaaehtoisesti vai pakon 

sanelemana. Tämä jako ei kuitenkaan ole ongelmaton, sillä ihmisten byrokraattinen status 

saattaa esimerkiksi pitkän, useiden valtioiden rajojen ylittävän matkan aikana muuttua tai 

ihminen saattaa kuulua useampaan kategoriaan yhtä aikaa. Lisäksi kategoriat 

yliyksinkertaistavat niihin kuuluvien ihmisten kokemuksia (Crawley & Skleparis, 2018.)  

Tästä yliyksinkertaistamisesta johtuen De Genova (2002) problematisoi sitä yleistävää, 

naturalisoivaa tapaa, jolla käsite ’maahanmuuttaja’ rakennetaan. Käsitteeseen on ikään kuin 

sisäänrakennettuna ajatus siitä, että maahan saapuvat määritellään ’maassa jo olevien’ 

näkökulmasta. Lisäksi ’maahanmuuttajan’ käsite sisältää oletuksen, että tulijat muuttavat 

kohdemaahan pysyvästi (De Genova, 2002). Essentialistiset, yleistävät käsitteet 

siirtolaisuudesta ja etnisyydestä saattavat johtaa syrjintään, negatiivisiin stereotypioihin ja 

ulossulkemiseen. Ne ovat usein emotionaalisesti latautuneita ja niitä hyödynnetään 

maahanmuuttoa vastustavassa poliittisessa diskurssissa. (Dahinden, 2016.) 

Tässä tutkielmassa käytän käsitettä ’maahantulija’ ’maahanmuuttajan’ sijaan. Vaikka 

kyseinen ilmaisu ei poista kaikkea ’maahanmuuttaja’ käsitteeseen liittyvää problematiikkaa, 

siihen ei välttämättä liity samanlaista stigmaa tai emotionaalista painolastia kuin mitä käsite 

’maahanmuuttaja’ pitää sisällään. Puhun ’maahanmuuttajista’ kuitenkin silloin, kun 

käsittelen sitä, miten aineistossani rakennetaan kansallisvaltioiden rajojen ylittäviä ihmisiä. 

Tällä keinolla pyrin paremmin tavoittamaan aineistossani esiintyvää kielenkäyttöä ja 

välittämään sitä myös lukijalle. Tapa, jolla ihmisiä ja ilmiöitä rakennetaan kielenkäytön 

avulla, on olennaista myös valitsemassani teoreettisessa viitekehyksessä, jota käsittelen 

seuraavaksi.   
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tämän tutkielman teoreettis-metodologisessa viitekehyksessä yhdistyvät kaksi 

lähestymistapaa: sosiaalisen konstruktionismin piiriin kuuluva kriittinen diskursiivinen 

psykologia ja intersektionaalinen näkökulma. Tässä luvussa esittelen ensin lyhyesti 

sosiaaliseksi konstruktionismiksi kutsutun suuntauksen juuria ja sen taustalla vaikuttavia 

tieteenfilosofisia kysymyksiä. Sen jälkeen siirryn käsittelemään diskurssianalyysille ja 

kriittiselle diskursiiviselle psykologialle ominaisia piirteitä sekä näistä jälkimmäisen piirissä 

hyödynnettyjä metodologisia välineitä: ideologisia dilemmoja, tulkintarepertuaareja ja 

subjektipositioita. Lopuksi esittelen intersektionaalisen lähestymistavan pääkohdat ja 

tarkastelen, miten se on yhdistettävissä kriittisen diskursiivisen psykologian kanssa.  

 

3.1 Sosiaalinen konstruktionismi 

 

” When people talk to each other, the world gets constructed.” 

Vivien Burr, 2015, s. 11 

 

Tutkielmani metateoreettinen viitekehys edustaa sosiaaliseksi konstruktionismiksi kutsuttua 

suuntausta. Sosiaalisessa konstruktionismissa ydinajatuksena on, että ihmiset rakentavat ja 

muokkaavat sosiaalista todellisuutta toiminnallaan. Ihmisen käyttäytymiselle ei voida asettaa 

tai löytää objektiivisia, sosiaalisesta todellisuudesta riippumattomia merkityksiä, vaan 

kyseiset merkitykset ovat nimenomaan ihmisten luomia. Tämän vuoksi sosiaalisen 

vuorovaikutuksen yksi tärkeimmistä agendoista on neuvotella ja löytää yhteinen tulkinta 

siitä, mistä kulloisessakin vuorovaikutuksen kontekstissa on kyse. (Renfrow & Howard, 

2013, s. 500.)  

 

3.1.1 Sosiaalisen konstruktionismin juuret 

Sosiaalisen konstruktionismin syntyyn ovat vaikuttaneet monet eri tieteenalat ja tiedolliset 

perinteet. Sen juuret ulottuvat siten sosiaalipsykologian tieteenalaa huomattavasti 
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laajemmalle alueelle. Yhdeksi näistä laajemmista kulttuurisista vaikutteista luetaan usein 

postmodernismi, joka viittaa muun muassa filosofiassa, kirjallisuudessa, taiteessa, 

arkkitehtuurissa ja kulttuurintutkimuksessa tapahtuneeseen käänteeseen. (Burr, 2015, s. 12–

14, 17.)  

Postmodernismi on helpointa hahmottaa tarkastelemalla niitä tapoja, joilla se eroaa 

valistuksen aikakaudella kehittyneestä modernismista. Modernistinen maailmankuva 

painottaa järkeä, objektiivisuutta, tieteellistä totuutta, järjestystä, kontrollia ja tulevaisuuden 

ennusteita. Postmodernismissa omaksutaan sen sijaan kriittinen suhtautuminen näiden 

arvojen ensisijaisuuteen sekä siihen, miten niitä on tavoiteltu ja toteutettu menneisyydessä. 

(Gergen, 2009, s. 13.) 

Historian saatossa erilaisiin uskonnollisiin, poliittisiin ja moraalisiin auktoriteetteihin on 

kohdistettu monenlaista kritiikkiä. Tiede on sen sijaan saanut pitää auktoriteetin asemansa 

ilman, että sitä on juurikaan systemaattisesti haastettu. Juuri tieteen ja siihen punoutuvan 

modernistisen maailmankuvan kriittisestä tarkastelusta kumpusivat ne dialogit, jotka johtivat 

sosiaalisen konstruktionismin syntyyn. (Gergen, 2009, s. 21.) Gergen (2009, s. 14–26) 

tarkastelee niitä kolmena erillisenä tiedollisena liikehdintänä.  

Ensimmäinen kritisoi tieteen näennäistä objektiivisuutta ja kiinnitti huomionsa siihen, miten 

yksikään yritys kuvata maailmaa ja sen ilmiöitä ei voi olla arvoiltaan täysin neutraali. Toinen 

liike valaisi rationaalisten argumenttien haurasta luonnetta ja kolmas keskittyi puolestaan 

siihen, miten tieteellinen tieto on pohjimmiltaan sosiaalista, eli ihmisten vuorovaikutuksessa 

rakentunutta. Nämä kolme eri liikehdintää ottivat vaikutteita toisistaan ja ohjasivat 

keskustelua tavalla, joka muodosti perustan sosiaalisen konstruktionismin 

lähtöolettamuksille. (Gergen, 2009, s. 14–26.) 

Postmodernismin lisäksi sosiaalinen konstruktionismi on saanut vaikutteita 

sosiaalipsykologialle läheisiltä tieteenaloilta, kuten sosiologiasta. Näihin teoksiin voidaan 

lukea Bergerin ja Luckmannin vuonna 1966 julkaistu kirja The Social Construction of 

Reality, joka puolestaan otti vaikutteita Meadin ja Blumerin aiemmin kehittelemästä 

symbolisesta interaktionismista. Symbolinen interaktionismi on Chicagon yliopistossa 

kehittynyt alatieteenhaara, joka tutkii sitä, miten yksilöt rakentavat omaa ja toistensa 
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identiteettiä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Samoihin aikoihin Pohjois-Amerikassa syntyi 

myös toinen suuntaus, etnometodologia. Sen kiinnostuksen kohteena ovat ne prosessit, 

joiden avulla tavalliset ihmiset rakentavat sosiaalista elämäänsä sekä selittävät ja järkeilevät 

sen ilmiöitä itselleen ja muille. (Burr, 2015, s. 14–15.) 

Siinä missä etnometodologia ja symbolinen interaktionismi antoivat sosiaaliselle 

konstruktionismille omat piirteensä sosiologian puolelta, sosiaalipsykologian piirissä sen 

voidaan nähdä syntyneen vastareaktiona tieteenalan sisällä vallitsevalle kriisille. Osa 60- ja 

70-luvulla vaikuttaneista sosiaalipsykologeista oli huolestuneita niistä tavoista, joilla heidän 

tieteenalansa edisti epäsuorasti valta-asemassa olevien ihmisryhmien arvoja, eivätkä 

tavallisten ihmisten äänet päässeet kuuluviin. Tieteenalaa kritisoitiin myös siitä, että suurin 

osa tutkimuksesta toteutettiin laboratorioissa, koeasetelmissa, jotka olivat kaukana 

luonnollisen elämän konteksteista. (Burr, 2015, s. 15–17.) 

 

3.1.2 Epistemologiset ja ontologiset kysymykset  

Niin kutsuttu valtavirtasosiaalipsykologia ja sosiaalinen konstruktionismi perustuvat 

keskenään hyvin erilaisille tieteenfilosofisille lähtöolettamuksille. Nämä lähtöolettamukset 

eivät ole luonteeltaan suinkaan yhdentekeviä, sillä ne menevät syvälle olemassaolon ja tiedon 

luonnetta koskeviin kysymyksiin (esim. Burr, 2015; Stainton Rogers, 2011.) Koska muiden 

sosiaaliselle konstruktionismille tyypillisten piirteiden voidaan ajatella rakentuvan näiden 

kysymysten päälle, on välttämätöntä käsitellä näitä perustavanlaatuisia eroja lyhyesti ennen 

siirtymistä hienosyisempiin piirteisiin. 

Yksi tapa tarkastella valtavirtasosiaalipsykologian ja sosiaalisen konstruktionismin erilaisia 

teoreettisia lähtökohtia on pureutua siihen, miten ne suhtautuvat epistemologisiin ja 

ontologisiin kysymyksiin. Epistemologia on filosofian oppi tiedon luonteesta. 

Epistemologiassa ollaan kiinnostuneita tiedon alkuperästä ja sen pätevyyden 

mahdollisuuksista. Tällöin voidaan esimerkiksi kysyä, minkälainen merkitys yksilön 

kokemuksella on tiedon muodostamisessa ja onko varmaa tietoa ylipäätään olemassa. 

(Määttänen, 1995, s. 273.)  
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Ontologia on sen sijaan filosofian oppi olemassaolosta ja olevaisista. Se on pyrkimys löytää 

ja määritellä ne perustavanlaatuiset entiteetit, joita maailmassa on olemassa. (Burr, 2015, s. 

104.) Ontologiassa kysytään, onko todellisuus pohjimmiltaan ainetta vai henkeä, vai ovatko 

kyseessä esimerkiksi erilaiset todellisuuden lajit, jotka ovat toisistaan riippumattomia 

(Määttänen, 1995, s. 270). 

Valtavirtasosiaalipsykologian suhtautuminen epistemologisiin kysymyksiin on linjassa 

empiriaan nojautuvan tiedekäsityksen kanssa. Empirismi on suuntaus, jonka mukaan tieto 

perustuu havaintokokemukseen (Määttänen, 1995, s. 265). Valtavirtapsykologian piirissä 

tämä näkyy oletuksena, jonka mukaan ainakin teoriassa on mahdollista päästä käsiksi 

sellaiseen tietoon, joka voidaan objektiivisesti arvioida todeksi, ja joka myös säilyy sellaisena 

kulttuurista ja ajasta riippumatta (Stainton Rogers, 2011, s. 56). 

Sosiaalisessa konstruktionismissa sen sijaan hyväksytään, että ’totuuksia’ on useita ja 

painotetaan niiden aika- ja kontekstisidonnaisuutta (Stainton Rogers, 2011, s. 56). Erilaiset 

rakennelmat tai versiot maailmasta ovat vertailukelpoisia vain suhteessa toisiinsa, eikä ole 

olemassa yhtä perimmäistä totuutta tai standardia, jota vasten niitä voisi objektiivisesti 

arvioida. Tätä lähestymistapaa epistemologisiin kysymyksiin kutsutaan relativistiseksi. 

(Burr, 2015, s. 93.) 

Ontologisissa kysymyksissä valtavirtasosiaalipsykologia nojautuu realismiin (Burr, 2015, s. 

2–3, 16, 112). Ontologinen realismi viittaa oletukseen ihmismielestä riippumattoman 

todellisuuden olemassaolosta (Määttänen, 1995, s. 271). Tällöin ajatellaan, että ulkopuolinen 

todellisuus on olemassa riippumatta niistä representaatiosta – kuten havainnoista, ajatuksista, 

kielestä ja kuvista – joita meillä siitä on (Burr, 2015, s. 26). 

Sosiaalisen konstruktionismin näkökulma ontologian peruskysymyksiin on sen sijaan 

monisyisempi. Sosiaalisen konstruktionismin mukaan se, minkä tunnemme todellisuutena, 

on itsessään sosiaalisesti rakentunut. Kieli ei ainoastaan nimeä erillisiä entiteettejä, jotka ovat 

olemassa ulkomaailmassa kielestä riippumatta. Sen sijaan kieli rakentaa ne kohteet, joista 

puhutaan. Toisin sanoen asioiden ainut tavoitettava todellisuus on se todellisuus, mikä niille 

annetaan symboleihin perustuvan kielenkäytön välityksellä. Tästä seuraa, että vaikka 
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tällainen kielestä riippumaton maailma olisikin olemassa, meillä ei ole siihen pääsyä. (Burr, 

2015, s. 92–94.) 

Sosiaalisen konstruktionismin edustajat eroavat kuitenkin toisissaan siinä, miten radikaalin 

lähestymistavan he omaksuvat suhteessa kielen ulkopuoliseen todellisuuteen. Vaikka 

sosiaalinen konstruktionismi johtaa helposti ontologiseen relativismiin, osa suuntauksen 

edustajista on vastustanut kyseistä lähestymistapaa ja pitäytynyt sen sijaan ajatuksessa, jonka 

mukaan jonkinlainen todellisuus on myös tekstien ja diskurssien ulkopuolella. Tähän 

joukkoon lukeutuvat myös kriittisen realismin kannattajat. (Burr, 2015, s. 26–27, 94.) 

Kriittisen realismin mukaan sekä luonnollinen että sosiaalinen maailma koostuu todellisista 

objekteista ja rakenteista. Niillä on kausaalisia seurauksia, jotka näkyvät 

kokemusmaailmassamme esimerkiksi kivun, nautinnon ja sorron kaltaisina ilmiöinä. Tämä 

lähestymistapa mahdollistaa sen, että kriittisen realismin kannattajat voivat viitata myös 

puheen ja kielen ulkopuolisen maailman epäkohtiin, kuten yhteiskunnan valtarakenteisiin. 

(Burr, 2015, s. 26–27, 108–109.) 

Kuten edellä voidaan havaita, myös sosiaalisen konstruktionismin sisällä tutkimusta tehdään 

erilaisista tieteenfilosofisista lähtökohdista käsin. Tutkijat eroavat esimerkiksi 

näkemyksissään siitä, tulisiko analyysissa huomioida todellisuuden ontologista ulottuvuutta. 

Edwards (1997, s. 47–52) hahmottelee näitä eroja jaottelemalla konstruktionistisen 

tutkimuskentän episteemiseen ja ontologiseen suuntaukseen.  

Episteemisessä konstruktionismissa ollaan kiinnostuneita ainoastaan aineistossa esiintyvistä 

kielellisistä kuvauksista – ei niistä entiteeteistä, joita kyseisten kuvausten ulkopuolella 

mahdollisesti on olemassa. Ontologisessa konstruktionismissa kiinnitetään puolestaan 

huomiota myös sellaisiin makrotason sosiaalisiin konteksteihin, kuten instituutioihin ja 

valtasuhteisiin, jotka vaikuttavat tutkittavaan aineistoon, mutta eivät välttämättä esiinny siinä 

suoraan. (Edwards, 1997, s. 47–52.) Edwards (mts. 47–52) nojautuu itse episteemiseen 

suuntaukseen ja liittää sen yhteen diskursiivisen psykologian kanssa. Diskursiivinen 

psykologia on sosiaalisen konstruktionismin piiriin kuuluva lähestymistapa, jota käsittelen 

tarkemmin seuraavassa luvussa. 
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Edley ja Wetherell (2008, s. 162–166) puolestaan asemoituvat kriittisesti Edwardsin (1997)  

pyrkimykseen niputtaa episteeminen konstruktionismi yksi yhteen diskursiivisen 

psykologian kanssa. Heidän mukaansa Edwardsin luonnostelemassa diskursiivisessa 

psykologiassa ontologinen näkökulma on unohdettu vahingollisella tavalla. Kun 

tutkimuksessa pitäydytään tiukasti pelkässä aineistossa eikä pohdita sitä laajempaa 

yhteiskunnallista kontekstia, jossa se esiintyy, tutkimus rajoittuu pelkäksi ”puheeksi 

puheesta”. Siinä missä episteemisessä konstruktionismissa keskitytään ainoastaan siihen, 

mitä aineistossa sanotaan, Edley ja Wetherell (2008, s. 162–166) haluavat mennä 

ontologisella konstruktionismillaan tätä askeleen pidemmälle ja pohtia myös sitä, miksi 

aineistossa sanotaan siten kuin siinä sanotaan.  

Jos tällaisia miksi-kysymyksiä halutaan esittää, tarvitaan nimenomaan ontologista 

ulottuvuutta. Ontologisen ulottuvuuden sisällyttäminen mahdollistaa sen, että tutkimuksessa 

voidaan esittää väitteitä myös kulttuurisesti rakentuneista entiteeteistä, kuten mielestä, 

maailmasta ja minuudesta. Lisäksi voidaan ottaa huomioon, että puhe esiintyy aina osana 

tiettyjä sosiaalisia ja poliittisia konteksteja, jotka myös muokkaavat sitä, miten asioista 

puhutaan. (Edley & Wetherell, 2008, s. 162–166.) 

Jotta analyysissa päästään tarpeeksi syvälle, epistemologisen ulottuvuuden lisäksi tarvitaan 

siten myös ontologista ulottuvuutta. Kun puhutaan esimerkiksi sukupuolesta, 

epistemologisen ulottuvuuden avulla päästään kiinni siihen, miten sukupuoli näyttäytyy 

diskursiivisena resurssina. Jos halutaan puolestaan ymmärtää, miten diskurssit muokkaavat 

ihmisten käsitystä sekä itsestään että toisista sukupuolitettuina olentoina ja mitä seurauksia 

niillä on esimerkiksi yhdenvertaisuuden toteutumisessa, tarvitaan ontologista ulottuvuutta. 

(Edley & Wetherell, 2008, s. 162–166.) 

Tässä tutkielmassa tukeudun Edleyn ja Wetherellin (2008) muotoiluun ontologisesta 

konstruktionismista. Heidän teoretisointiaan seuraten huomioin analyysissani episteemisen 

ulottuvuuden lisäksi myös ontologisen ulottuvuuden. Hieman Edleystä ja Wetherellistä 

poiketen nojaudun kuitenkin ontologisissa kysymyksissä enemmän kriittisen realismin 

suuntaan. Omaksun näkökulman, jonka mukaan sosiaalisen todellisuuden lisäksi on 

olemassa materiaalinen maailma, jossa olevat entiteetit ovat kausaalisissa 
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vuorovaikutussuhteissa toisiinsa. Siten sellaiset ilmiöt kuin epätasa-arvo, syrjintä, ihmisten 

liikkuminen valtioiden rajojen yli ja epätasaisesti jakautuneet resurssit ovat ihmismielen 

ulkopuolisessa todellisuudessa olevia asioita, joilla on todellisia, materiaalisia seurauksia. 

Epistemologian saralla omaksun sen sijaan relativistisen katsantokannan. Sosiaalisen 

konstruktionismin perinteen mukaisesti ajattelen, että rakennamme kielen avulla erilaisia 

versioita todellisuudesta, eikä meillä ole siten pääsyä objektiiviseen ’totuuteen’.  

Epistemologista relativismia on kritisoitu usein perustuen siihen olettamukseen, että se johtaa 

automaattisesti moraaliseen relativismiin. Moraalinen relativismi on katsantokanta, jonka 

mukaan kaikki moraaliset arvot ovat keskenään samanarvoisia. (Gergen, 2009, s. 169.) 

Gergenin (2009, s. 169) mukaan tämä olettamus on kuitenkin virheellinen, sillä 

konstruktionistisen lähestymistavan omaksunut tutkija voi kannattaa – ja usein kannattaakin 

– tiettyjä arvoja ja uskomusjärjestelmiä enemmän kuin toisia. Relativistinen ote näkyy tällöin 

siinä, ettei tutkija käsitä omaa näkökulmaansa fundamentaaliseksi totuudeksi, jota kaikkien 

ihmisten tulisi noudattaa ja suosia muiden näkemysten kustannuksella (mts. 169). 

Kun tavoitteena on eritellä sosiaalisen konstruktionismin kenttää ja sen erilaisia suuntauksia, 

tutkijat päätyvät usein keskenään erilaisiin ratkaisuihin ja käsitteisiin. Yksi tapa hahmotella 

tutkimuskenttää on edellä esitelty jaottelu episteemiseen ja ontologiseen konstruktionismiin. 

Tällöin jako perustuu niihin taustaolettamuksiin, joita eri tutkijoilla on tiedon ja todellisuuden 

luonteesta.  

Toinen hyvin yleinen tapa on puhua mikro- ja makrotason tutkimuksesta. Tällöin keskitytään 

siihen, minkälaisia asioita analyysiin sisällytetään. On kuitenkin hyvä huomioida, että 

kyseiset jaottelut ovat myös toistensa kanssa hyvin limittäisiä. Tutkijan taustaoletukset 

vaikuttavat luonnollisesti siihen, mitä hän ottaa analyysiinsa mukaan. Seuraavassa luvussa 

kuvailen sosiaalisen konstruktionismin erilaisia suuntauksia mikro- ja makronäkökulmien 

jaottelun kautta.  
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3.2 Diskurssianalyysi 

Diskurssianalyysi on lähestymistapa, jonka juuret ovat sosiaalisen konstruktionismin 

perinteessä (Gill, 2000). Se voidaan käsittää erilaisten analyysivälineiden valikoimaksi, 

jonka avulla voidaan tarkastella erityisesti tekstejä ja puhetta sosiaalisen konstruktionismin 

paradigmaan sopivilla metodeilla (Burr, 2015, s. 28). Jokisen, Juhilan ja Suonisen (1993, s. 

17) mukaan diskurssianalyysin kutsuminen tutkimusmenetelmäksi on jokseenkin 

harhaanjohtavaa, sillä kyseessä on pikemminkin väljä ja laaja teoreettinen viitekehys, jonka 

sisällä on erilaisia painopisteitä ja menetelmiä. Tämän viitekehyksen voidaan määritellä 

muodostuvan seuraavista lähtökohtaolettamuksista: 

1. Oletus kielen käytön sosiaalista todellisuutta rakentavasta luonteesta 

2. Oletus useiden rinnakkaisten ja keskenään kilpailevien merkityssysteemien 

olemassaolosta 

3. Oletus merkityksellisen toiminnan kontekstisidonnaisuudesta 

4. Oletus toimijoiden kiinnittymisestä merkityssysteemeihin 

5. Oletus kielen käytön seurauksia tuottavasta luonteesta 

Jokinen, Juhila & Suoninen, 1993, s. 17–18 

 

Diskurssianalyysia hyödyntävä tutkimuskenttä voidaan jakaa karkeasti kahteen eri tasoon: 

mikro- ja makronäkökulmaan. Mikronäkökulmassa kiinnostuksen kohteena ovat rajatut, 

kontekstispesifit vuorovaikutustilanteet. Lähtökohtana on, että yksilöt käyttävät kieltä 

tarkoituksenmukaisesti ja strategisesti. Siten kielenkäyttö tulisi käsittää aina diskursiivisena 

tekona, jolla tavoitellaan erilaisia päämääriä. Tämä periaate ohjaa mikronäkökulmaa 

noudattelevan tutkijan analysoimaan muun muassa puheen retorisia valintoja sekä 

arvioimaan, mihin näillä erilaisilla strategioilla juuri kyseisessä kontekstissa pyritään. Yksi 

mikrotasolla operoivista suuntauksista on diskursiivinen psykologia, joka on keskittynyt 

tutkimaan erityisesti luonnollisissa tilanteissa tuotettua tekstiä, erotuksena esimerkiksi 

haastatteluissa kerätyistä aineistoista. (Stainton Rogers, 2011, s. 132–136.) 
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Siinä missä mikronäkökulma keskittyy niihin puhetapoihin, jotka ovat mahdollisia tietyn 

vuorovaikutustilanteen kontekstissa, makronäkökulma on kiinnostunut tietyssä kulttuurissa 

kierrätetyistä puhetavoista. Erilaiset diskurssit nähdään siten sosiaalisina ja kulttuurisina 

resursseina, jotka toisaalta mahdollistavat, toisaalta rajoittavat sitä, millä tavoin asioista 

voidaan puhua. Makronäkökulma nojaa vahvasti ranskalaisen filosofin Michel Foucault’n 

teoretisointeihin ja tästä syystä sitä kutsutaan usein myös foucault’laiseksi analyysiksi. 

Foucault’n perintö näkyykin edelleen makronäkökulman monissa tutkimuskohteissa. Näitä 

ovat esimerkiksi nykypäivän diskurssien kytkeytyminen historiassa kierrätettyihin 

diskursseihin, vallan ja tiedon välinen suhde sekä subjektifikaatio, joka viittaa subjektien 

tuottamiseen kielenkäytön avulla. (Stainton Rogers, 2011, s. 136–141.) 

Mikro- tai makronäkökulman valinta on pitkälti yhteydessä myös siihen, nojautuuko tutkija 

tieteenfilosofisissa näkemyksissään enemmän relativismiin vai realismiin. 

Mikronäkökulman myötä omaksutaan useammin relativistinen lähestymistapa, kun taas 

makronäkökulma houkuttelee enemmän niitä, jotka kutsuvat itseään kriittisiksi realisteiksi. 

Ne, jotka ovat tutkimuksessaan poliittisesti orientoituneita – kuten feministiset tutkijat – 

valitsevat yleensä jonkinasteisen realismin. (Burr, 2015, s. 93, 107, 118.) 

Tämä valinta liittyy niihin relativistisen näkökulman asettamiin haasteisiin, joita tutkijalle 

tulee vastaan, jos hän haluaa puhua esimerkiksi yhteiskunnan valtasuhteista. Jotta tutkija voi 

esittää kannanottoja, joiden mukaan jotkin ihmisryhmät ovat alistetummassa asemassa kuin 

toiset, hänellä täytyy olla jonkinlainen käsitys ulkopuolisesta maailmasta, joka on olemassa 

myös tietyn vuorovaikutustilanteen ulkopuolella. Makronäkökulmassa voidaan viitata myös 

tähän aineiston ulkopuoliseen maailmaan, kun taas mikronäkökulmassa keskitytään 

harvemmin esimerkiksi vallan tai epätasa-arvon teemoihin. (Burr, 2015, s. 93, 107, 118.)  

Vallan ja valtasuhteiden tutkiminen mikronäkökulmasta voi olla haastavaa nimenomaan 

siksi, että siinä analyysi rajoittuu yleensä diskursiivisen todellisuuden tarkasteluun. 

Valtasuhteilla ja niiden kiteytyneillä institutionaalisilla muodoilla ei ole kuitenkaan vain 

diskursiivisia ominaisuuksia, vaan myös materiaalinen olemassaolo. Foucault’laisessa 

perinteessä tunnistetaan, että ihmisten toimintaa säännellään myös ei-diskursiivisilla tavoilla, 

kuten tarkkailun ja valvonnan avulla. Koska tämänkaltaiset tekijät eivät rajoitu ainoastaan 
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diskursiiviseen todellisuuteen, ne jäävät yleensä mikronäkökulmasta tehdyn analyysin 

ulkopuolelle. (Burkitt, 1999, s. 70–76.) 

Siinä missä makronäkökulma mahdollistaa materiaalisen maailman huomioimisen ja antaa 

siten paremmat välineet vallan analysoimiseen, se jättää kuitenkin yksilölle usein hyvin 

vähän toimijuutta. Foucault’laisessa perinteessä ajatellaan, että diskurssit luovat subjekteja, 

eli yksilöitä. Tällöin jää usein vähemmälle huomiolle se, että yksilöt myös itse osallistuvat 

aktiivisesti kyseisten diskurssien luomiseen. (Burkitt, 1999, s. 70–76.) 

Mikronäkökulmassa ihmiskuva on sen sijaan vähemmän deterministinen, sillä yksilöt 

ymmärretään aktiivisina toimijoina, jotka muokkaavat maailmaa dialogien ja diskurssien 

uudistamisen kautta. Tällöin aukeaa mahdollisuus myös muutokseen. (Burkitt, 1999, s. 70–

76.) Koska kummassakin näkökulmassa on omat rajoitteensa, Burkittin (mts. 70) mukaan 

tarvitaan sekä mikro- että makronäkökulmaa, jos halutaan kattavasti ymmärtää valtaa ja 

vallankäyttöä.  

Tutkielmani tavoitteena on paikoitellen astua myös aineistoni ulkopuolelle ja tarkastella, 

miten aineistossa esiintyvät diskurssit heijastelevat ja muokkaavat yhteiskunnan 

valtasuhteita. Tästä syystä valitsen tutkielmani teoreettiseksi lähestymistavaksi kriittisen 

diskursiivisen psykologian, joka liikkuu sekä mikro- että makrotasolla (Edley, 2001, s. 190–

191). Kriittisen diskursiivisen psykologian kiinnostuksen kohteena ovat diskurssien 

paikalliset virtaukset. Tällöin keskitytään siihen, miten esimerkiksi identiteettejä, 

psykologisia tiloja ja yksilöidenvälisiä tapahtumia muodostetaan ja miten niistä neuvotellaan 

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. (Wetherell, 1998.) Samalla kiinnostuksen kohteena ovat 

kuitenkin myös ne sosiokulttuuriset ja historialliset tekijät, joita vasten näitä sosiaalisen 

todellisuuden elementtejä rakennetaan, toisinnetaan ja uudistetaan (Edley, 2001, s. 190–191).  

Wetherell (1998) kuvaa osuvasti mikro- ja makronäkökulmien yhdistämistä käyttäen 

apunaan Laclaun (1993, s. 341) kielikuvaa yhteiskunnasta argumentatiivisena tekstuurina. 

Wetherellin (1998) mukaan vuorovaikutuksen pienempiä osasia, kuten lausahduksia tai 

väittämiä, voidaan ajatella argumentatiivisina lankoina, jotka yhdistyessään ja kietoutuessaan 

toisiinsa muodostavat kuviointeja suurempaan taustakankaaseen. Tämä taustakangas 
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puolestaan kuvaa niitä yhteiskunnassa vallitsevia diskursseja, joita vasten erilaisia 

keskusteluja käydään (mt).  

Vaikka kriittinen diskursiivinen psykologia ammentaa mikrotasolla liikkuvista 

suuntauksista, kuten keskusteluanalyysista ja etnometodologiasta, Wetherell (1998) 

painottaa, että analyysin tulisi mennä tätä pidemmälle. Sen lisäksi, että eritellään aineiston 

teknisempiä piirteitä, kuten keskustelun puheenvuorojen rakentumista suhteessa toisiinsa, 

tulisi tarkastella myös sitä, minkälaisia normatiivisia käsityksiä kyseiset puheenvuorot 

heijastelevat. Analyysissa tulisikin siirtyä myös aineiston ulkopuolelle ja pohtia, minkälaisia 

sosiaalisia ja poliittisia seurauksia aineistosta löydetyillä diskursiivisilla elementeillä voi 

olla. (Mt.)  

 

3.2.1 Metodologiset välineet: tulkintarepertuaarit ja subjektipositiot  

Kriittisen diskursiivisen psykologian näkökulmasta tehtävässä analyysissa käytetään 

yleisesti ottaen kolmenlaisia teoreettisia välineitä: ideologisia dilemmoja, 

tulkintarepertuaareja ja subjektipositioita (Edley, 2001, s. 189). Näistä kahta jälkimmäistä 

hyödynnän myös omassa analyysissani. Esittelen lyhyesti kuitenkin myös ideologisen 

dilemman käsitteen, sitä käytetään kriittisen diskursiivisen psykologian otteella toteutetussa 

tutkimuksessa usein. 

Ideologinen dilemma on Billigin ym. (1988) kehittämä käsite, jonka avulla voidaan tehdä 

käsitteellinen ero intellektuellin ja eletyn ideologian välillä. Näistä ensimmäinen viittaa 

poliittiseen, uskonnolliseen tai filosofiseen ajatusjärjestelmään, joka on pitkälti 

intellektuellien ja ammattiajattelijoiden tuotosta. Jälkimmäinen viittaa puolestaan siihen 

kaikkeen, mikä ymmärretään arkijärkenä, ja jonka mukaan yhteiskunnassa eletään ja 

toimitaan (Mts. 27–28).  

Billig ym. (1988) painottavat, miten sekä arkijärki että ihmisen sosiaalinen ajattelu 

kokonaisuudessaan on luonteeltaan dilemmaattista. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen 

argumentti tai arvo sisältää itsessään oman negaationsa, eli vastakohtansa ainekset. Toisin 
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sanoen, kun hyödynnämme esimerkiksi tiettyä argumenttia, kutsumme samalla väistämättä 

esiin myös sille vastakkaisen argumentin. (Mts. 15–18.) 

Tulkintarepertuaari on puolestaan Wetherellin ja Potterin vuosina 1987 ja 1988 

sosiaalipsykologiaan tuoma käsite, joka viittaa puheessa käytettyihin argumentoinnin, 

arvioinnin ja kuvailun tapoihin (Edley, 2001, s. 198). Potterin ja Wetherellin (1987, s. 149) 

mukaan ”tulkintarepertuaarit ovat toistuvasti käytettyjä käsitteiden järjestelmiä, joita 

käytetään kuvailemaan ja arvioimaan toimintaa, tapahtumia ja muita ilmiöitä. -- Repertuaari 

on usein järjestäytynyt tiettyjen metaforien ja kielikuvien ympärille --.” 

Tulkintarepertuaarien avulla ihmiset selittävät itseään ympäröiviä tapahtumia ja ilmiöitä, ja 

luovat siten erilaisia versioita sosiaalisesta todellisuudesta. Nämä erilaiset puhetavat ovat 

myös kollektiivisesti jaettuja, sillä ne ovat yleensä luonteeltaan ’kaikkihan sen tietävät’ -

tyyppisiä väitteitä ja olettamuksia. (Reynolds & Wetherell, 2003.)  

Tulkintarepertuaarin ja diskurssin käsitteet ovat hyvin lähellä toisiaan (Edley, 2001). Tästä 

syystä Jokinen, Juhila ja Suoninen (1993, s. 26–27) määrittelevät kummatkin ”verrattain 

eheiksi säännönmukaisten merkityssuhteiden systeemeiksi, jotka rakentuvat sosiaalisissa 

käytännöissä ja samalla rakentavat sosiaalista todellisuutta.” Näiden kahden käsitteen välillä 

on kuitenkin sävyeroja. Diskurssin käsite soveltuu paremmin tutkimuksiin, joissa analyysin 

kohteena ovat valtasuhteet, institutionaaliset sosiaaliset käytännöt tai ilmiöiden 

historiallisuus. Tulkintarepertuaarin käsite sopii puolestaan paremmin analyysiin, jossa 

halutaan tuoda esiin arkisen kielenkäytön vaihtelevuutta yksityiskohtaisemmalla tasolla. 

(Mts. 27-28.) Myös van den Bergin (2003, s. 120) mukaan tulkintarepertuaarin käsitettä 

käytetään usein silloin, kun analysoidaan diskurssin vaihtelevuutta.  

Kolmas teoreettinen työkalu, subjektipositiot, voidaan määritellä asemiksi tai identiteeteiksi, 

joita kunkin keskustelun kontekstissa rakennetaan ja nostetaan merkittäviksi (Edley, 2001, s. 

209). Subjektiposition käsite juontaa juurensa Althusserin (2002/1971, s. 117) kehittämään 

ajatukseen, jonka mukaan ideologiat rakentavat subjekteja kutsumalla niitä erilaisiin 

identiteetteihin tai asemiin. Althusser havainnollistaa tätä kuuluisalla esimerkillään poliisista, 

joka kutsuu kadulla toista ihmistä huutamalla ”Hei, sinä siellä!”. Kun toinen ihminen 
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tunnistaa olevansa se, jota kutsutaan, ja kääntyy ympäri, hänestä tulee samalla kyseinen 

subjekti (mts. 118). 

Subjektipositio linkittyy konstruktionistiseen näkemykseen minuudesta, jonka mukaan 

yksilöllä voi olla samanaikaisesti useita minuuksia. Näitä minuuksia rakennetaan puheessa 

erilaisten narratiivien ja juonikehittelyiden kautta. Asemointi (positioning) voidaan siten 

ymmärtää diskursiiviseksi prosessiksi, jossa minuuksia sijoitetaan erilaisiin asemiin 

yhteistoiminnassa kehitettyyn narratiiviin sopivalla tavalla. Asemointi voi olla joko 

interaktiivista, jolloin puhuja osoittaa subjektipositioita muille, tai reflektiivistä, jolloin 

puhuja osoittaa niitä itselleen. (Davies & Harré, 1990.) 

Puhuja voi esimerkiksi asemoida muita nojautumalla sellaisiin tulkintoihin kulttuurisista 

stereotypioista, jotka sopivat hänen valitsemaansa narratiiviin. Tällöin puhuja myös ikään 

kuin kutsuu muut keskustelijat vahvistamaan kyseistä juonikehitelmää. Muilla 

keskustelijoilla voi olla kuitenkin erilainen näkemys narratiivista, jonka seurauksena he 

vastustavat heille tai toisille osoitettuja positioita. Toisaalta he saattavat myöntyä, mutta 

tuntea itsensä kuitenkin alistetuiksi, loukatuiksi tai vihaisiksi, sillä he kokevat, ettei heillä ole 

tilanteessa muuta vaihtoehtoa. Voi myös olla, että toiset keskustelijat eivät edesauta puhujan 

juonikehitelmää, sillä he eivät ymmärrä sitä, tai koska he pyrkivät sen sijaan edistämään 

omaansa. (Davies & Harré, 1990.) 

Subjektiposition ja roolin käsitteet eroavat toisistaan siten, että rooli viittaa enemmän 

staattisiin, muodollisiin ja ritualistisiin sosiaalisiin rakenteisiin. Rooleihin liittyy jaettuja ja 

usein myös eri tilanteiden välillä toistuvia uskomuksia siitä, mitä odotuksia, velvollisuuksia 

ja oikeuksia kyseinen rooli tuo mukanaan. Subjektipositioiden kohdalla nämä velvollisuudet 

ja oikeudet ovat sen sijaan tilannesidonnaisempia. Ne sisältävät mahdollisuuden ottaa 

huomioon myös piirteitä puhujan subjektiivisesta historiasta sekä siihen liittyviä emootioita 

tai uskomuksia. Lisäksi subjektiposition voidaan nähdä sisältävän enemmän mahdollisuutta 

toimijuuteen kuin roolin. Keskustelijat eivät vain passiivisesti omaksu heille osoitettuja 

positioita: he myös torjuvat, neuvottelevat ja rakentavat niitä omassa puheessaan. (Davies & 

Harré, 1990.) 



26 

 

Kuten edeltä voidaan huomata, kriittisessä diskursiivisessa psykologiassa puhetapahtumat 

nähdään ikään kuin kamppailuina, joissa kukin puhuja pyrkii saamaan omalle 

juonikehittelylleen ja siihen liittyville asemoinneille toisten keskustelijoiden hyväksynnän. 

Tällöin on hyvä ottaa huomioon, etteivät kaikki keskustelijat välttämättä osallistu 

keskusteluun samanlaisesta valta-asemasta käsin. Kriittisessä diskursiivisessa psykologiassa 

tiedostetaankin, että vallassa olevilla yksilöillä ja ryhmillä on suurempi mahdollisuus 

vaikuttaa siihen, kenen versio todellisuudesta pääsee hyväksytyn tiedon asemaan. Kun jokin 

versio saa riittävän laajaa kannatusta, siitä tulee yleisesti vallalla olevan näkemys. Tätä 

prosessia, jossa jotakin versiota aletaan pitää objektiivisena tietona tai totuutena, kutsutaan 

normalisaatioksi tai naturalisaatioksi. (Edley, 2001, s. 190–191.) Yhteiskunnan 

valtasuhteiden näkökulma on keskeisessä asemassa myös intersektionaalisessa 

lähestymistavassa, jota käsittelen seuraavaksi.  

 

3.3 Intersektionaalinen näkökulma 

Intersektionaalinen lähestymistapa on saavuttanut keskeisen aseman monien tieteenalojen 

piirissä. Lisäksi käsite on alkanut toistua erityisesti ihmisoikeuksiin keskittyvissä 

feministisissä, poliittisissa ja lainsäädännöllisissä diskursseissa. Vaikka intersektionaalinen 

näkökulma saattaa vaikuttaa saapuneen Eurooppaan suhteellisen vasta, feministiset 

koulukunnat Euroopassa ja erityisesti Iso-Britanniassa ovat pitäneet esillä kyseisiä aiheita jo 

70-luvun lopulta lähtien. (Yuval-Davis, 2006.)  

Intersektionaalisen näkökulman ajatellaan saaneen alkunsa 1800-luvulta, jolloin Amerikassa 

orjuuteen syntynyt, musta aktivisti Sojourner Thruth piti orjuutta ja mustien naisten heikkoa 

asemaa vastustavan puheensa. Yli vuosisadan myöhemmin, bell hooksin (1981) kirja Ain’t I 

a woman – jonka nimi viittaa Sojourner Thruthin puheessa toistuvaan, kuuluisaan 

lausahdukseen – kritisoi aikalaistensa valkoisten feministien tapaa puhua ’naisen’ 

kategoriasta tavalla, joka sulki mustat naiset kokonaan sen ulkopuolelle. Intersektionaalisen 

näkökulman juuret ovat siten mustan feminismin aatteessa, vaikka itse 
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intersektionaalisuuden käsitteen tiettävästi kehitti ja otti ensimmäisenä käyttöönsä Kimberlé 

Crenshaw vuonna 1989. (Brah & Phoenix, 2004; Yuval-Davis, 2006.) 

Intersektionaalinen lähestymistapa korostaa sitä, miten yksilö kuuluu samanaikaisesti 

useampaan sosiaaliseen kategoriaan, ja miten tietyt sosiaaliset kategoriat – kuten sukupuoli, 

seksuaalinen suuntautuminen, etninen tausta, sosioekonominen asema tai ikä – voivat 

limittyessään asettaa yksilön marginaaliin asemaan yhteiskunnassa. Jotta voidaan ymmärtää 

yksilöitä ja heidän yhteiskunnallista asemaansa, on otettava kokonaisvaltaisesti huomioon 

heidän identiteettinsä eri ulottuvuudet. (Crenshaw, 1990.)  

Intersektionaalisuus viittaa siten sekä moninkertaisten identiteettien keskinäiseen 

vuorovaikutukseen että ulossulkemisen ja alistamisen kokemuksiin (Davis, 2008). Toisaalta 

intersektionaalisessa lähestymistavassa ei ole kyse ainoastaan yksilön kokemuksista, vaan 

siinä huomioidaan myös vallan näkökulma. Kategoriat, joihin ihmisiä asetetaan, eivät ole 

koskaan neutraaleja, vaan ne rakentuvat aina suhteessa valtahierarkioihin (Phoenix, 2022). 

Vaikka intersektionaalisuuden käsite on saavuttanut viimeisen parinkymmenen vuoden 

aikana huomattavaa suosiota yli tieteenalojen rajojen (Hancock, 2007), eri tutkijoiden 

keskuudessa on edelleen erimielisyyttä siitä, mitä kyseinen käsite oikeastaan tarkoittaa ja 

miten sitä tulisi hyödyntää feministisessä tutkimuksessa (Davis, 2008). Tutkijat eroavat 

esimerkiksi käsityksissään siitä, tulisiko sosiaaliset kategoriat ymmärtää toisistaan erillisinä, 

autonomisina konstruktioina, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa, vai niin 

yhteen sulautuneina, ettei niitä voida edes teorian tasolla erottaa toisistaan (Gunnarsson, 

2017). Jos painotetaan ihmisten kuulumista kiinteisiin ja pysyviin ryhmiin, on vaarana, että 

huomio herpaantuu niistä sosiaalisista prosessista, käytännöistä ja lopputuloksista, jotka 

rakentavat kyseiset ryhmät. Toisaalta asiaa monimutkaistaa se, että ryhmät todella ovat 

olemassa niin mielikuvien kuin juridiikankin tasoilla. (Anthias, 2008.) 

Osa tutkijoista suhtautuu sosiaalisten kategorioiden käyttöön varauksellisesti, sillä 

kategorisointi itsessään nähdään yhtenä vallankäytön muotona. Toisaalta välttelemällä 

kategorioita saatetaan samalla sivuuttaa ne materiaaliset seuraukset, joita ihmisille aiheutuu 

tiettyihin kategorioihin kuulumisesta. (Davis, 2008.) Intersektionaalista näkökulmaa 
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hyödyntävän ei tarvitse kuitenkaan jumiutua debattiin siitä, tulisiko analyysissa keskittyä 

ainoastaan symbolisiin seurauksiin vai huomioida myös materiaaliset seuraukset. 

Esimerkiksi Yuval-Davis (2006) argumentoi, että erilaisilla sosiaalisilla jaotteluilla – kuten 

’mustan’, ’naisen’ tai ’työväenluokkaisen’ kategorisoinneilla – on kaikilla oma ontologinen 

perustansa. Tämän vuoksi sosiaalisia jaotteluja tulisikin lähestyä useiden eri analyysitasojen 

kautta. Näillä eri ulottuvuuksilla – institutionaalisen, yksilöiden välisen, kokemuksellisen ja 

representaatioiden tasolla – on kullakin sekä symbolisia että materiaalisia tekijöitä ja 

vaikutuksia. (Mt.) 

 

3.4 Kriittisen diskursiivisen psykologian ja intersektionaalisen näkökulman 

yhdistäminen 

Kriittisen diskursiivisen psykologian lähestymistapaa ja intersektionaalista näkökulmaa 

yhdistelevää tutkimusta on tehty tähän mennessä suhteellisen vähän (Venäläinen & Menard, 

2022). Venäläisen ja Menardin (2022) mukaan tämä on kuitenkin hedelmällinen 

lähestymistapa, sillä se tarjoaa mahdollisuuden tarkastella sitä dynaamista prosessia, jossa 

valta ja etuoikeudet operoivat makrotasolla ja toisaalta paikalliset merkitykset rakentuvat 

diskursiivisella tasolla. He hyödynsivät näitä lähestymistapoja omassa tutkimuksessaan 

tarkastellakseen sitä, miten suomalaista tasa-arvoa koskevat tulkintarepertuaarit toimivat 

työkaluina identiteettien rakennusprosesseissa yhdessä keskenään risteävien sosiaalisten 

kategorisointien kanssa (mt.). Seuraavaksi tarkastelen lyhyesti sitä, millä tavoin kriittisen 

diskursiivisen psykologian ja intersektionaalisen näkökulman teoreettiset olettamukset 

sopivat yhteen. 

Kuten aiemmassa luvussa toin esiin, sosiaalinen konstruktionismi, jonka piiriin myös 

kriittinen diskursiivinen psykologia kuuluu, lähestyy kielen ulkopuolista todellisuutta eri 

tavoin kuin valtavirtasosiaalipsykologia. Siten myös yksilöitä tarkastellaan erilaisesta 

näkökulmasta. Sosiaalisessa konstruktionismissa yksilöillä ei ole jonkinlaista essentialistista, 

eli ikään kuin luonnollista tai biologiaan pohjautuvaa olemusta; meillä ei ole esimerkiksi 

kielestä riippumattomia asenteita, muistoja, mielipiteitä tai persoonallisuutta. Jos tällaisia 
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entiteettejä olisikin, meillä ei ole niihin pääsyä ilman kieltä. Näin ollen sosiaaliset 

konstruktionistit jättävät tällaiset oletetut, kielestä riippumattomat entiteetit kokonaan 

analyysin ulkopuolelle. (Burr, 2015, s. 121–123, 145–147; Renfrow & Howard, 2013, s. 498–

503.) 

Samalla tavalla kuin psyykkiset tilat ja kognitiot, myös sosiaaliset kategoriat, kuten 

sukupuoli, nähdään sosiaalisesti rakentuneina. Tämä tarkoittaa sitä, että eri sukupuolia 

tarkastellaan ihmisten luomina kategorioina sen sijaan, että ne käsitettäisiin ’luonnollisina’, 

muuttumattomina tai dikotomisina.  Sosiaalisessa konstruktionismissa puhutaankin usein 

sukupuolen ’tekemisestä’ (doing) tai ’performatiivisuudesta’. Tällä viitataan siihen, että 

sukupuoli saavutetaan jokapäiväisessä käyttäytymisessä toteuttamalla kyseiseen 

sukupuoleen liitettyjä normatiivisia odotuksia. (Renfrow & Howard, 2013, s. 500–503.)  

Samalla tavalla myös intersektionaalisessa näkökulmassa ihmisen olemusta ei ymmärretä 

staattisena vaan pikemminkin tilanteessa muotoutuvana. Phoenixin (2022) mukaan 

intersektionaalinen lähestymistapa voidaan ymmärtää onto-epistemologisena teoriana. 

Lähestymistavan epistemologinen puoli rakentuu siitä, miten se perustuu käsitykselle 

tiedosta paikallisesti muotoutuvana ja eriytyneenä. Tämä tiedon virtaava luonne juontuu siitä, 

että tietoa tuottavat ihmiset täyttävät erilaisia, tilanteesta toiseen vaihtelevia sosiaalisia 

positioita. Lähestymistavan ontologista puolta kuvaa puolestaan se, miten ihmisen 

perimmäistä olemusta ei ymmärretä essentialistisena, vaan sen sijaan muuttuvana, 

kompleksisena ja moninkertaisena. (Mt.)  

Intersektionaalisen näkökulman dynaamisesta ihmiskäsityksestä yhtenä osoituksena voidaan 

pitää ’rodullistamisen’ käsitettä. Phoenixin (2022) mukaan rodullistaminen viittaa siihen, että 

myös ’rotu’ on sosiaalisesti rakennettu konstruktio. Tällöin ’rotua’ ei nähdä pysyvänä, vaan 

pikemminkin aikaan sidottuna ja dynaamisena. Jokaisella yksilöllä on rodullistettu tai 

etnisyyden kautta rakennettu positio, mutta se, miten ’rotu’ eri tilanteessa ymmärretään, 

riippuu siitä tavasta, jolla ’rotua’ kyseisessä kontekstissa merkityksellistetään. 

Rodullistamisen käsite ottaa huomioon myös yhteiskunnan valtasuhteet, sillä käsite sisältää 
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ajatuksen siitä, että rodullistamisen prosessin myötä osa yksilöistä suljetaan ulkopuolelle ja 

heidän vaikutusmahdollisuuksiaan rajoitetaan. (Phoenix, 2022.) 

Edellä esitetyistä teoreettisista lähtökohdista johtuen se tapa, jolla intersektionaalinen 

lähestymistapa ja kriittinen diskursiivinen psykologia lähestyvät sosiaalisia kategorioita, 

vaikuttavat olevan toistensa kanssa linjassa. Sosiaalisessa konstruktionismissa kategoriat 

nähdään sosiaalisesti rakentuneina ja siten kontekstista toiseen muuttuvina. 

Intersektionaalisessa näkökulmassa on puolestaan pyritty liikkumaan yhtä kauemmas 

additiivisesta mallista, jossa yksilön kategoriakuuluvuuksia ikään kuin lasketaan yhteen. Sen 

sijaan, että esimerkiksi yksilön nähtäisiin olevan ’kolminkertaisesti’ vähemmistöasemassa 

siksi, että hän kuuluu yhteiskuntaluokaltaan, sukupuoleltaan ja etniseltä taustaltaan 

vähemmistöön, kategorisointeja tarkastellaan siitä näkökulmasta, miten ne rakentuvat 

suhteessa toisiinsa. Näin voidaan havaita, että esimerkiksi sukupuoli on aina rodullistettua ja 

’rotu’ on aina sukupuolistettua. (Anthias, 2008.)  

Lisäksi intersektionaalinen lähestymistapa mahdollistaa sekä hierarkkisten ja 

horisontaalisten valtasuhteiden että ruumiillistuneen materiaalisuuden tarkastelun (Phoenix, 

2022). Tämä voi tukea sen yhdistämistä kriittisen diskursiivisen psykologian lähestymistavan 

kanssa, sillä myös jälkimmäisessä tunnistetaan valtasuhteiden merkitys (Potter & Wetherell, 

1987, s. 109–110). Toisaalta ne voivat toimia myös toisiaan täydentävinä, sillä 

intersektionaalinen näkökulma voi antaa mahdollisuuden ottaa paremmin huomioon ne 

materiaaliset ja yhteiskunnalliset rajoitteet ja etuoikeudet, joita yksilöille tiettyihin 

asemointeihin kuulumisesta seuraa. 

Tässä tutkielmassa hyödynnän intersektionaalista näkökulmaa ohjaamaan huomiotani 

analyysissa niihin tapoihin, joilla toisiinsa kietoutuvia sosiaalisia kategorisointeja 

rakennetaan puheessa. Lisäksi intersektionaalinen näkökulma auttaa edellä kuvattujen 

lähestymistapojen mukaisesti hahmottamaan sitä, miten kyseiset kategorisoinnit eivät ole 

koskaan staattisia tai neutraaleja, vaan pikemminkin prosesseja. Kyseisissä prosesseissa 

muovataan ja toisinnetaan yhteiskunnan valtahierarkioita ja niillä on yksilöille sekä 

materiaalisia että symbolisia seurauksia. Materiaaliset seuraukset viittaavat esimerkiksi 

siihen, kuka voi ylittää kansallisvaltioiden rajat, kellä on pääsy julkisiin tiloihin ja kellä on 
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mahdollisuus saavuttaa materiaalisia resursseja, kuten asunto, työpaikka tai varallisuutta. 

Symboliset seuraukset tarkoittavat puolestaan esimerkiksi sitä, kelle annetaan tilaa puhua, 

kuka saa oman versionsa todellisuudesta parhaiten esiin ja minkälaisia tulkintarepertuaareja 

yksilölle on tarjolla, kun hän pyrkii jäsentämään sosiaalista todellisuutta ympärillään.   

Kuten edellä kuvasin, sosiaalisen konstruktionismin perinteen mukaisesti puheella 

rakennetaan todellisuutta. Näin ollen yksilöt eivät ainoastaan toimi niiden rajoitusten 

puitteissa, joita heidän ympärillään on: sen sijaan he myös omalla toiminnallaan ja 

diskursiivisilla valinnoillaan jatkuvasti muokkaavat ympärillään olevaa symbolista ja 

materiaalista todellisuutta. Siten lähtökohtanani on, että sosiaaliset kategorisoinnit, niiden 

mahdollistamat ja rajoittamat tulkintarepertuaarit, sekä symbolinen ja materiaalinen 

todellisuus ovat jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa keskenään. 

Koska tutkielmani aineisto operoi diskursiivisella ulottuvuudella, analyysini keskittyy siihen, 

miten aineistossa käytetyt tulkintarepertuaarit ja subjektipositiot asettuvat suhteessa 

symboliseen todellisuuteen. Tämä ei kuitenkaan estä pohtimasta myös niitä aineistoni 

ulkopuolisia materiaalisen todellisuuden elementtejä, jotka ovat kytköksissä aineistossani 

kierrätettyihin puhetapoihin. Näihin materiaalisiin elementteihin voidaan lukea esimerkiksi 

ne seuraukset, joita tietynlaiseen sukupuolijärjestelmään kuulumisella yksilölle on. Aivan 

kuten jotkin positiot ovat toisten saatavilla paremmin kuin toiset, samoin myös ne 

materiaaliset resurssit, jotka kytkeytyvät kyseisiin positioihin, jakautuvat epätasaisesti 

yksilöiden välillä (Venäläinen & Menard, 2022). Seuraavassa luvussa siirryn teoreettisen 

viitekehyksen muotoilusta käytäntöön. Toisin sanoen tarkastelen sitä, miten subjektipositiot, 

tulkintarepertuaarit ja erilaiset intersektionaaliset kategorisoinnit rakentuvat omassa 

aineistossani. 
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4 TUTKIMUS 

Tässä tutkielmassa tarkastelen, miten tasa-arvoa ja maahanmuuttoa rakennetaan 

femonationalistisessa, naisen positiosta tuotetussa puheessa. Olen kiinnostunut siitä, 

minkälaiseen suhteeseen naisen positio asettuu hyödynnettyjen tulkintarepertuaarien ja 

subjektipositioiden kanssa. Esittelen seuraavaksi tutkimusintressini, tutkimuskysymykseni ja 

keräämäni aineiston, sekä nostan esiin keskeisimpiä verkkotutkimukseen liittyviä eettisiä 

kysymyksiä. Tämän jälkeen kuvaan lyhyesti, miten toteutin aineistoni analyysin, ennen kuin 

siirryn esittelemään tutkielmani tuloksia.  

Vaikka Suomessa on tehty huomattava määrä tutkimusta äärinationalistien tuottamista 

diskursseista, nimenomaan naisen positiosta tuotettuja diskursseja on tutkittu suhteellisen 

vähän. Pettersson (2017) analysoi tutkimuksessaan blogikirjoituksia, joiden kirjoittajat olivat 

ruotsidemokraateissa ja perussuomalaisissa toimivia naispoliitikkoja. Saresman (2017) 

tutkimuksessa puolestaan aineiston neljästä blogikirjoittajasta yksi oli ’Tuonen Joutsenen’ 

nimellä blogia pitävä Tiina Wiik, joka on ollut kunnallisvaaliehdokkaana Oulussa. Keskinen 

(2018) tutki analyysinsa yhtenä osana ’Rajat Kiinni’ Facebook-ryhmän naisjäsenten 

kirjoittamia kommentteja.  

Useimmissa aihepiirin tutkimuksissa on käytetty kuitenkin sellaisia aineistoja, joista joko ei 

käy ilmi, mistä sukupuolipositiosta käsin kirjoittaja puhuu, tai tämä ei ole ollut analyysin 

varsinaisena kiinnostuksen kohteena. Esimerkiksi Keskinen (2012, 2014), Lähdesmäki ja 

Saresma (2014), Saresma (2019), sekä Venäläinen ja Virkki (2019) ovat hyödyntäneet 

aineistonaan uutisointeja tai anonyymeja nettikeskusteluja. Keskinen (2011, 2013), Sakki ja 

Pettersson (2016) sekä Saresma (2017) ovat puolestaan tutkineet blogikirjoituksia tai kirjoja, 

jotka on julkaistu kirjoittajan omalla nimellä, mutta tällöin kirjoittajat ovat olleet lähinnä 

miehiksi identifioituneita henkilöitä.   

Koska femonationalistisissa diskursseissa naiset ja naisten oikeudet ovat keskiössä, olen 

tutkielmassani kiinnostunut siitä, miten naisen positiosta kirjoittaminen vaikuttaa valittuihin 

tulkintarepertuaareihin. On mahdollista, että naisen positiosta käsin saatavilla oleva 



33 

 

tulkintarepertuaarien valikoima on erilainen verrattuna niihin tulkintarepertuaareihin, mitä 

aiemmissa tutkimuksissa on havaittu. 

Tutkimusintressinäni on tarkastella, miten naisen positiosta rakennetaan femonationalistista 

diskurssia. Lähestyn tutkimuskysymystäni kriittisen diskursiivisen psykologian ohjaamana 

kahden teoreettisen analyysivälineen, tulkintarepertuaarien ja subjektipositioiden, avulla. 

Lisäksi hyödynnän intersektionaalista näkökulmaa. Näin ollen tutkimusintressini alle 

voidaan erottaa neljä tutkimuskysymystä:  

1. Minkälaisia tulkintarepertuaareja puhujat hyödyntävät, kun he antavat merkityksiä 

maahanmuutolle ja tasa-arvolle? 

2. Mitä subjektipositioita puhujat osoittavat eri tulkintarepertuaarien kontekstissa 

itselleen ja muille? 

3. Minkälaisia seurauksia valituilla tulkintarepertuaareilla ja subjektipositioilla on? 

4. Miten erilaisia intersektionaalisia kategorisointeja hyödynnetään maahanmuuttoa ja 

tasa-arvoa käsittelevässä puheessa? 

 

4.1 Aineisto 

Aineistoni koostuu 36 blogikirjoituksesta, jotka on kerätty kansalainen.fi -verkkosivustolta. 

Kansalainen.fi -sivusto on oman määritelmänsä mukaan ”kotimainen, konservatiivinen ja 

kansallismielinen uutissivusto verkossa”, jonka ”tehtävänä on edistää sananvapauden 

toteutumista sekä tarjota käyttäjilleen tarkkaa ja rehellistä uutisvirtaa.” Sivustoa julkaisee 

Vapaan sanan tuki ry. (kansalainen.fi, päiväämätön.) 

Verkkosivustolla on havaittavissa useita viitteitä sekä vallitsevasta ideologiasta että 

kohderyhmästä, jolle sen sisältöjä tuotetaan. Sivuston ”kuukauden luetuimmat” osioon on 

(13.2.2022) nostettu uutisia, jotka käsittelevät Oulussa tapahtuneita seksuaalirikoksia, 

maahantulijoiden tekemää pahoinpitelyä, bensiiniveroa, sekä Convoy Finland 2022 -

mielenosoitusta, jonka päämääränä on ollut muun muassa vastustaa nykyisiä 

koronarajoituksia sekä vaatia nykyisen bensiiniveron puolittamista. Uutissisällön lisäksi 

verkkosivun laidoille sijoitellut mainokset antavat viitteitä sivuston kohderyhmästä. 
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Verkkosivustolla on esimerkiksi useita mainoksia vaatebrändiltä, joka kuvailee itseään 

”vaihtoehtoisen streetwear- ja urheilullisen pukeutumisen poliittisesti epäkorrektiksi 

verkkokaupaksi”. Kansalainen.fi-sivustolla mainostetaan myös kielletytkirjat.com -

verkkosivustoa, jonka slogan on ”Lue, ennen kuin se kielletään!”. Kyseisellä sivustolla on 

myynnissä kansallissosialistista kirjallisuutta ja tunnettujen diktaattorien elämänkertoja, 

kuten Benito Mussolinin My Life (Elämäni) ja Adolf Hitlerin Taisteluni. 

Osa kansalainen.fi -sivuston blogikirjoituksista on anonyymeja lukijan kirjeitä ja osa muualla 

julkaistuja kirjoituksia. Tämän lisäksi sivustolla on listattu 31 vakituista kirjoittajaa, joista 

lähes kaikki esiintyvät etu- ja sukunimestä koostuvalla nimimerkillä. Ainoastaan yhden 

kirjoittajan nimimerkki ei noudata samaa muotoa. Suurin osa vakituisista kirjoittajista on 

liittänyt profiiliinsa myös kuvan. Kirjoittajaprofiileista kuudella henkilöllä on naistyypillinen 

nimi ja/tai kuva ja lopuilla on miestyypillinen nimi ja/tai kuva. Ainoa nimimerkin takaa 

toimiva vakituinen kirjoittaja määrittelee itsensä profiilissaan ’keski-ikäiseksi 

mieshenkilöksi’.  

Koska kiinnostuksen kohteenani ovat nimenomaan naisen positiosta tuotetut 

blogikirjoitukset, keskityin niihin teksteihin, joiden kirjoittajalla on naistyypillinen nimi 

ja/tai kuva. Kävin läpi kunkin kirjoittajan jokaisen blogikirjoituksen ja poimin sieltä 

kirjoituksia kahden kriteerin perusteella. Kriteerinä oli, että niissä käsitellään sekä 1) 

maahanmuuttoa että 2) sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

Kerätessäni aineistoa käsitin sukupuolten välisen tasa-arvon laajana teemana siten, että se 

sisältää naisiin kohdistuvan väkivallan, seksuaalisen väkivallan ja häirinnän sekä naisten 

oikeudet. Seulonnan tuloksena aineistooni valikoitui 36 blogikirjoitusta neljältä eri 

kirjoittajalta. Kahden naistyypillisen kirjoittajaprofiilin tekstit jäivät kokonaan aineistoni 

ulkopuolelle, sillä yksikään heidän blogikirjoituksistaan ei täyttänyt asettamaani kriteeristöä.  

Kaikki aineistooni valikoituneiden blogikirjoitusten kirjoittajista ovat nykyisiä tai entisiä 

vaikuttajia perussuomalaisissa. Lisäksi yksi heistä on Sinimusta-liikkeen aktiivinen jäsen.  

Koska valitsemieni tekstien kirjoittajista osa on tuottanut aktiivisemmin julkaisuja kuin 

toiset, tämä näkyy myös tekstien epätasaisena jakautumisena kirjoittajien kesken. 
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Ensimmäiseltä blogikirjoittajalta valikoitui aineistooni 3 tekstiä, toiselta 21 tekstiä, 

kolmannelta 7 tekstiä ja neljänneltä 5 tekstiä. Analyysissa viittaan aineistositaattien 

yhteydessä blogikirjoittajiin tunnuksilla B1, B2, B3 ja B4.  

 

4.1.1 Verkkotutkimuksen etiikasta 

Verkon tutkimusetiikassa lähdetään liikkeelle niistä yleisistä tutkimuseettisistä periaatteista, 

jotka ohjaavat kaikenlaisen tutkimuksen tekemistä. Verkkotutkimuksessa on kuitenkin myös 

omia erityispiirteitään, joita tutkijan tulisi ottaa huomioon. Koska verkkoympäristö on 

jatkuvassa muutoksessa, sitä koskevat eettiset ohjeistukset vanhenevat nopeasti. Tämän 

vuoksi eettisiä kysymyksiä tulisikin tarkastella aina kontekstissaan, eli esimerkiksi sen 

mukaan, mistä tieteenalasta, tutkimuskysymyksestä ja ajankohdasta on kyse.  (Turtiainen & 

Östman, 2013, s. 50–51.) 

Youngsin (2009) mukaan bloggaaminen on hämärtänyt julkisen ja yksityisen tai 

institutionaalisen ja henkilökohtaisen välisiä rajoja. Esimerkiksi poliittisten blogien konteksti 

voidaan ajatella pääasiassa viralliseksi tai julkiseksi, sillä niiden sisältö linkittyy pitkälti 

kirjoittajien työhön tai virka-asemaan. Tästä huolimatta poliittiset blogikirjoitukset sisältävät 

usein kuitenkin myös henkilökohtaisia elementtejä. Tästä syystä bloggaaminen voidaankin 

ajatella yksilölliseksi toiminnaksi, joka tapahtuu julkisessa tilassa. (Youngs, 2009.) 

McKee ja Porter (2009, s. 31–33) erottelevat kolme eri ulottuvuutta, joihin tutkija voi 

nojautua arvioidessaan, tarvitseeko hän tutkittavien suostumusta kerätyn aineiston 

käyttämiseen. Näitä ovat nettisivun julkisuus tai yksityisyys, vuorovaikutuksen aste tutkijan 

ja tutkittavan välillä, sekä aiheen sensitiivisyys. Mitä yksityisemmältä verkkosivustolta aihe 

on kerätty, mitä enemmän vuorovaikutusta aineistonkeruuseen liittyy, ja mitä sensitiivisempi 

aihe on, sitä todennäköisemmin tutkijan tulisi pyytää tutkittavilta suostumus. Jos taas 

aineistonkeruussa liikutaan ulottuvuuksien toisessa päässä - julkinen sivusto, ei 

vuorovaikutusta, ei sensitiivinen aihe – tutkijan on eettisesti perustellumpaa päätyä 

ratkaisuun, jossa tutkittavien tietoista suostumusta ei pyydetä. (Mts. 31–33.) 
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Omassa tutkielmassani aineisto on kerätty julkiselta verkkosivustolta. Sivustolle ei tarvitse 

erikseen kirjautua nähdäkseen sen sisältöä, ja blogikirjoitukset ovat siten kaikkien nähtävissä. 

Lisäksi kirjoitukset ovat luonteeltaan poliittisia ja niiden tarkoituksena on nimenomaan 

tavoittaa yleisöä ja vaikuttaa lukijoihin. Näin ollen ne eroavat huomattavasti esimerkiksi 

yksityisistä päiväkirjamerkinnöistä. Mitä tulee vuorovaikutukseen, aineistoani ei ole kerätty 

esimerkiksi haastattelemalla tai muulla vuorovaikutusta sisältävällä menetelmällä. Sen sijaan 

aineistonani hyödyntämät tekstit on kirjoitettu ja julkaistu tutkielmastani riippumatta.  

Kuten McKee ja Porter (2009, s. 31) huomauttavat, aiheen sensitiivisyys on sen sijaan 

tulkinnanvaraisempaa. Keräämässäni aineistossa blogikirjoittajat puhuvat erilaisista aiheista, 

kuten maahanmuutosta, yleensä yhteiskunnallisella tasolla. Toisaalta välillä puhe siirtyy 

henkilökohtaisemmalle tasolle, jolloin kirjoittajat saattavat viitata esimerkiksi omiin 

kokemuksiinsa tai statukseensa lastensa vanhempana. Tällöinkään teksteissä ei kuitenkaan 

nähdäkseni käsitellä sellaisia aiheita, joita McKee ja Porter (2009, s. 31) ovat listanneet 

esimerkeiksi sensitiivisistä aiheista. Tällaisia ovat muun muassa traumaattiset 

elämänkokemukset, henkilökohtaiset terveystiedot, seksuaalinen aktiivisuus tai laiton 

toiminta (mts. 31). Vaikka blogikirjoituksissa viitataan pariin otteeseen vanhemmuuteen, 

kirjoittajat eivät kuitenkaan jaa perheistään tai muista läheisistään sen yksityiskohtaisempaa 

tietoa.  

 

4.2 Analyysi 

Eskola (2018, s. 212) nimeää kolme erilaista tapaa tehdä tutkimusta: aineistolähtöinen, 

teoriasidonnainen ja teorialähtöinen. Aineistolähtöisessä analyysissa ajatuksena on se, että 

tutkija ei lähde liikkeelle mistään tietystä pääteoriasta, vaan pikemminkin tutkimastaan 

aineistosta tai ilmiöstä. Teoriasidonnaisessa lähestymistavassa analyysi ei myöskään 

pohjaudu mihinkään yhteen tiettyyn teoriaan, mutta analyysissa hyödynnetään kuitenkin 

kokoelmaa aiheeseen liittyvistä teorioista sekä aiemmista tutkimustuloksista ja käsitteistä. 

Teorialähtöisessä analyysissa puolestaan tutkijalla on selkeä teoria, josta johdettuja 

hypoteeseja hän testaa aineiston avulla. (Mts. 212–214.) 
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Tässä tutkielmassa lähestyn aineistoani teoriasidonnaisesti. Tällaista aineisto- ja 

teorialähtöistä lähestymistapaa yhdistelevää analyysia voidaan kutsua myös abduktiiviseksi 

päättelyksi. Aivan kuten aineistolähtöisessä analyysissä, teoriasidonnaisessa 

lähestymistavassa analyysiyksiköt valitaan aineistosta. Samaan aikaan kuitenkin aikaisempi 

tieto ohjaa tutkijan tekemiä havaintoja sekä toimii apuna analyysiprosessissa. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2002, s. 98–99.) 

Tukeuduin analyysini toteuttamisessa Potterin ja Wetherellin (1987) kirjaan Discourse and 

Social Psychology: Beyond Attitudes and Behaviour. Lisäksi hyödynsin Locken ja Buddsin 

(2020) artikkelia Applying critical discursive psychology to health psychology research: a 

practical guide, joka tarjoaa konkreettisia neuvoja aineiston analyysiin kriittisen 

diskursiivisen psykologian näkökulmasta. Molemmissa lähteissä tutkijaa kehotetaan 

lähestymään aineistoa lukemalla se ensin läpi useaan otteeseen. Tämän jälkeen seuraa vaihe, 

jossa aineisto koodataan sen perusteella, minkälaisia teemoja siitä nousee esiin. (Potter & 

Wetherell, 1987, s. 167–168; Locke & Budds, 2020.)  

Omasta aineistostani alkoi erottua tiettyjä teemoja, jotka toistuivat eri muodoissaan. Kävin 

läpi koko aineistoni Atlas.ti-ohjelmalla ja merkitsin kaikki kohdat, joissa kyseiset teemat 

toistuivat, niitä kuvaavilla koodeilla. Kuten Potter ja Wetherell  (1987, s. 167) korostavat, 

tämän vaiheen tarkoituksena ei ole vielä löytää varsinaisia tuloksia. Tavoitteena on 

pikemminkin luokitella aineistoa pienempiin osiin, jotta se on paremmin hallittavissa (mts. 

167). Koodit toimivat siten omassa analyysissani työkaluna, jonka avulla pystyin 

luokittelemaan aineiston eri osia sekä nimeämään tekemiäni alustavia havaintoja. 

Tämän jälkeen seurasi varsinainen analyysiosuus, joka Potterin ja Wetherellin (1987, s. 168) 

mukaan jakautuu karkeasti ottaen kahteen vaiheeseen: 1) tulkintarepertuaarien 

identifioimiseen sekä 2) tulkintarepertuaarien seurauksien analysoimiseen. Ensimmäisessä 

vaiheessa tutkija etsii aineistosta toistuvia aiheita ja säännönmukaisuuksia. Nämä toistuvat 

aiheet saavat muotonsa sekä vaihtelevuudesta, eli siitä, miten selonteot poikkeavat toisistaan 

sisällöltään tai muodoltaan, että johdonmukaisuudesta/yhteneväisyydestä, eli niistä jaetuista 

piirteistä, jotka yhdistävät eri selontekoja. (Mts. 168.) Luettuani aineiston läpi useaan 

otteeseen aloin hahmottaa tulkintarepertuaareja, joissa yhdistyi aiemmin erittelemiäni 
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koodeja. Tämän jälkeen siirsin työkaluina hyödyntämäni koodit sivuun ja keskityin 

tarkastelemaan löytämieni tulkintarepertuaarien erityispiirteitä.  

Tässä vaiheessa analyysia tutkija kiinnittää huomionsa myös niihin subjektipositioihin, jotka 

tulevat puhujille mahdollisiksi kunkin tulkintarepertuaarin myötä (Locke & Budds, 2020). 

Keskustelussa jokainen osallistuja asemoi samanaikaisesti sekä itseään että muita. 

Asemoidessaan itsensä puhuja osoittaa väistämättä subjektipositiota myös sille, kenelle puhe 

on kohdistettu. Sama pätee myös toisin päin: kun puhuja osoittaa subjektipositioita muille, 

hän asemoi samalla myös itsensä. (Harré & Langenhove, 1999, s. 22.) Näin ollen kiinnitin 

analyysissani huomiota siihen, miten subjektipositiot rakentuivat suhteessa toisiinsa, ja miten 

puhujat asemoivat sekä itseään että muita.  

Toisessa vaiheessa tutkija pohtii, minkälaisia funktioita tulkintarepertuaarit aineistossa 

palvelevat ja minkälaisia seurauksia on sillä, että puhuja on päättänyt tietyssä kontekstissa 

ammentaa juuri kyseisistä repertuaareista (Potter & Wetherell, 1987, s. 168). Koska 

tulkintarepertuaarit vaikuttavat siihen, mitä subjektipositioita puhujat voivat hyödyntää 

(Locke & Budds, 2020), analyysin tässä vaiheessa oli luontevaa tarkastella myös aineistosta 

löydettyjen subjektipositioiden funktioita ja merkityksiä. 

Potteria ja Wetherellia (1987) seuraten jaottelen analyysini kahteen osaan. Tässä luvussa 

nimeän ja esittelen aineistosta löytämäni tulkintarepertuaarit ja subjektipositiot. Esittelen 

tulkintarepertuaarien ominaispiirteet sekä tarkastelen, minkälaisia subjektipositioita 

molempien tulkintarepertuaarien yhteydessä esiintyy. Käsittelen aineistosta nousevien 

tulkintarepertuaarien ja subjektipositioiden funktioita ja seurauksia sen sijaan vasta 

diskussiossa. Hyödynnän intersektionaalista näkökulmaa läpi analyysivaiheen laajempana 

teoreettisena kehyksenä, joka ohjaa sitä, minkälaisiin asioihin huomioni analyysissa 

kohdistuu. 
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4.3 Tulokset 

Analyysini tuloksena identifioin kaksi tulkintarepertuaaria: ’naisten oikeuksien 

puolustamisen repertuaari’ ja ’suomalaisen tasa-arvon puolustamisen repertuaari’. 

Ensimmäisessä tulkintarepertuaarissa tasa-arvo rakennetaan keskeneräisenä projektina, joka 

vaatii naisten oikeuksien puolustamista. Tämä keskeneräisyys ja naisten oikeuksien 

puolustamisen tarve sijoitetaan kuitenkin yksinomaan muslimikulttuureihin. Toisessa 

tulkintarepertuaarissa keskiössä on puolestaan Suomen tasa-arvotilanne, joka rakennetaan jo 

saavutetuksi asiantilaksi. Repertuaarissa nykyisen tasa-arvon esitetään olevan 

maahanmuuton vuoksi uhattuna ja siten suojelun tarpeessa. Blogikirjoittajat hyödyntävät 

molempien tulkintarepertuaarien kontekstissa useita erilaisia subjektipositioita, jotka 

rakennetaan toistensa vastinpareiksi. Esittelen seuraavaksi erikseen molemmat 

tulkintarepertuaarit sekä niiden yhteydessä hyödynnetyt subjektipositiot. 

 

4.3.1 Naisten oikeuksien puolustamisen repertuaari 

Aineistoesimerkki 1 

Onnittelen koko sydämestäni Afganistanin naisia vapaudesta ja toivon vapautta heillekin, 

jotka ovat tänne Pohjolaan tulleet fundamentalistista paskaa pakoon. (B1, 2018) 

  

Ensimmäisessä tulkintarepertuaarissa kierrätetään ajatusta siitä, että tasa-arvoa ei voida 

saavuttaa ennen kuin naiset on vapautettu patriarkaatin ikeestä. Toisin kuin monissa muissa 

konteksteissa, femonationalistisessa puheessa tämä vapautuspyrkimys ei kuitenkaan koske 

kaikkia naisia. Sen sijaan naisten oikeuksien puolustamisesta rakennetaan eräänlainen 

länsimaisen valkoisen naisen projekti, joka kohdistetaan yksinomaan rodullistettuihin 

’toisiin’ naisiin. Maahanmuuttoa vastustavassa puheessa nämä ’toiset’ ovat maahantulijoita 

tai muslimikulttuuriin kuuluvia naisia. 

Edellä olevassa aineistositaatissa tulkintarepertuaarista ammennetaan kuvaamalla 

Afganistanin tilannetta ”fundamentalistiseksi paskaksi”, josta naiset pyrkivät vapautumaan. 
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Kun kirjoittaja ilmaisee toivovansa ”vapautta heillekin, jotka ovat tänne Pohjolaan tulleet”, 

hän rakentaa vapautumisesta pidempiaikaisen prosessin, joka ei välttämättä pääty siihen, kun 

naiset saapuvat Suomeen.  Näin nationalistinen vapauttamisprojekti voidaan ulottaa myös 

Suomessa asuviin musliminaisiin.  

Ensimmäisessä tulkintarepertuaarissa rodullistettujen naisten vapauden tielle rakennetaan 

kolme objektia: muslimikulttuuri, islamin uskonto sekä antirasistiseksi identifioituvat, 

maahanmuuttomyönteiset feministit. Sekä muslimikulttuuri että islam esitetään aineistossa 

patriarkaattisina, naisia alistavina ja länsimaisen tasa-arvokäsityksen kanssa 

yhteensopimattomina. Maahanmuuttoa kannattavat feministit rakennetaan sen sijaan 

vastustajiksi, jotka seisovat nationalistisen vapautusprojektin esteenä. Käsittelen seuraavaksi 

kyseisiä konstruktioita tulkintarepertuaarissa hyödynnettyjen subjektipositioiden kautta. 

 

4.3.1.1 Alistettu musliminainen vs. suomalainen naisten oikeuksien edistäjä 

Naisten oikeuksien puolustamisen repertuaarissa maahantulijanaisille osoitetaan ’alistetun 

musliminaisen’ subjektipositio. Subjektiposition avulla musliminaisista rakennetaan 

passiivisia uhreja, jotka ovat sekä uskonnon että kulttuurin alistamia. Tämän vastinpariksi 

rakennetaan ’suomalaisen naisten oikeuksien edistäjän’ subjektipositio, johon puhujat 

asemoivat itsensä. Rakentaessaan muslimikulttuureista naista alistavaa, puhujat vetoavat 

toistuvasti sekä naisten kehojen koskemattomuuden rikkomiseen että pakkoon perustuviin 

lähisuhdejärjestelyihin. 

Aineistoesimerkki 2 

Somalia on raportin mukaan naisille neljänneksi vaarallisin maa. Naisten kunnioituksesta 

kertovat paitsi sukuelinten silpomiset, pakkoavioliitot, ynnä muu herrasmieskulttuuri, myös 

se, että raiskauksia käytetään maassa perinteisesti klaanien välisen sodankäynnin aseena. 

Klaanien väliset kostoiskut kohdistuvat etupäässä heikompaan sukupuoleen, naisiin ja 

tyttöihin. (B2, 2020) 

Aineistositaatissa puhuja viittaa Maahanmuuttoviraston vuonna 2018 julkaisemaan 

raporttiin, jossa käsitellään naisten asemaa Somaliassa. Aineistositaatissa Somalian 

kulttuuriin viitataan ”herrasmieskulttuurina”. Lukijalle tehdään kuitenkin sarkasmin avulla 
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selväksi, etteivät ”sukuelinten silpomiset, pakkoavioliitot, ynnä muu” kerro naisten 

kunnioituksesta, vaan pikemminkin kulttuurin väkivaltaisuudesta. Hyödyntäessään 

herrasmieskulttuurin käsitettä kirjoittaja ammentaa sivistys/primitiivisyys -dikotomiasta  

(Ashcroft, Griffiths & Tiffin, 2013, s. 191–193). Viittaamalla sivistyneeseen 

herrasmieskulttuuriin kirjoittaja voi implisiittisesti kutsua esiin dikotomian vastinparin, 

primitiivisyyden. Näin ’sivistynyt herrasmieskulttuuri’ kääntyy omaksi vastakohdakseen: 

alkukantaiseksi ja kehittymättömäksi.  

Tämän primitiivisen kulttuurin kärsijöiksi asemoidaan rodullistetut naiset ja tytöt. Naiset 

asetetaan ”heikomman sukupuolen” subjektipositioon, joiden kehot toimivat koston 

välineinä. Näin naiset redusoituvat ikään kuin vangituiksi kehoiksi, joita hyödynnetään 

välineellisesti seksuaalisen väkivallan avulla klaanien välisissä konflikteissa. Lisäksi 

avioliitot rakennetaan yksiselitteisesti pakon kautta, jolloin myös musliminaisten lähisuhteet 

esitetään alistavina. Myös Petterssonin (2017) analysoimissa äärioikeistolaisten 

naispoliitikkojen blogikirjoituksissa kierrätettiin samankaltaisia puhetapoja, joissa 

musliminaiset asemoitiin tukahduttavan muslimikulttuurin uhreiksi. 

Sama blogikirjoitus jatkuu:  

Aineistoesimerkki 3 

Voisi kuvitella, että naisten murtautuminen politiikkaan laajalla rintamalla muuttaisi maan 

häpeällisiä perinteitä. Maassa otettiinkin viime vuosikymmenellä käyttöön 30 %:n naiskiintiö 

parlamentissa. Vaikka ei länsimaissa naiskiintiöitä kannattaisi, niin naisia orjuuttavissa 

maissa tällaisilla on kiistämättä paikkansa. (B2, 2020) 

 

Aineistositaatissa naisten alistettu asema sijoitetaan globaaliin etelään. Tämän avulla 

nationalistinen naisten vapautusprojekti voidaan kohdistaa jonnekin kauas ja samalla 

loitontaa sitä länsimaisista yhteiskunnista. Kuvatessaan Somalian perinteitä ”häpeällisiksi” 

puhuja viittaa blogikirjoituksessa käsiteltyyn seksuaaliseen väkivaltaan ja 

pakkoavioliittoihin. Kirjoittaja asemoi itsensä ’suomalaiseksi naisten oikeuksien edistäjäksi’ 

esittämällä, että ”naisia orjuuttavissa maissa” naiskiintiöt parlamentissa ovat tarpeellisia.  
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Aineistositaatissa naisten määrän lisääminen poliittisissa viroissa rakennetaan positiivisena 

asiana, joka voisi muuttaa valtion tilannetta parempaan suuntaan. Samaan aikaan kirjoittaja 

kuitenkin torjuu naiskiintiöiden tarpeellisuuden länsimaissa. Sitaatissa tulee siten esiin, miten 

tasa-arvoa edistävät toimenpiteet merkityksellistetään aineistossa eri tavoin kontekstista 

riippuen. Toisen valtion tai kulttuurin piirissä jokin tasa-arvoa lisäävä toimenpide voidaan 

esittää hyödyllisenä, kun taas toisessa yhteydessä sama keino rakennetaan tarpeettomaksi tai 

suorastaan haitalliseksi.  

Sen lisäksi, että naisten oikeuksien puolustamisen repertuaarissa muslimikulttuureista ja -

valtioista rakennetaan naisille vahingollisia, myös islamin uskonto esitetään ongelmallisena. 

Tätä perustellaan aineistossa siten, että sukupuolten välinen tasa-arvo ja islam rakennetaan 

mahdottomaksi yhtälöksi. Seuraavassa aineistoesimerkissä kirjoittaja käsittelee Suomeen 

asettuneen, somalilähtöisen Amran Mohamed Ahmedin elämäntarinaa. Blogikirjoittaja 

kuvaa, miten Amran on muslimiksi poikkeuksellisen vapaamielinen ja avoin. Tämän jälkeen 

blogikirjoittaja siirtyy käsittelemään islamiin liittyviä avioitumiskäytänteitä. Hän siteeraa 

kirjasta kohtaa, jossa Amran selittää, miten islamin mukaan muslimimiesten on hyväksyttyä 

avioitua esimerkiksi kristittyjen tai juutalaisten kanssa, mutta musliminaisten tulisi valita 

kumppaninsa saman uskonnon piiristä. 

Aineistoesimerkki 4 

Tästä huolimatta Amranille olisi ollut vaikeaa hyväksyä, jos hänen tyttärensä olisi avioitunut 

suomalaisen miehen kanssa ja hän perustelee tätä tietenkin islamilla. -- Tämän uskonnon 

säännöksen hyväksyminen tekee myös islamilaisen feminismin mahdottomaksi. 

-- 

Vaikka Amran korostaa tasa-arvoa ja sitä, ettei ole väliä, onko mies tai nainen, hänkin 

odottaa tyttäriltään selvästä vapaamielisyydestään huolimatta orjallista käytöstä. Hän 

esimerkiksi kertoo, että antoi tytärtensä kuunnella musiikkia kotona, koska tärkeintä on, 

etteivät nämä vietä aikaansa ulkona. Hän oli myös pahoillaan, ettei pystynyt yksinhuoltajana 

pitämään tytärtään kurissa niin, että tämä olisi tullut aina koulusta suoraan kotiin. (B2, 

2021) 

 

Aineistositaatissa Amran asemoidaan ’poikkeuksellisen vapaamielisen muslimin’ 

subjektipositioon. Amranista rakennetaan siten partikularisoinnin avulla erilainen kuin 

muista muslimeista. Partikularisointi on kategorisoinnille vastakkainen prosessi, jonka avulla 
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jokin yksikkö, esimerkiksi henkilö, erotetaan tietystä kategoriasta ja sitä kohdellaan 

’erityistapauksena’. Sekä kategorisointia että partikularisointia voidaan käyttää rasististen 

kannanottojen ilmaisuun. (Billig, 1985.) Aineistositaatissa partikularisointi palvelee sitä, että 

kirjoittaja voi korostaa islamin ahdasmielisyyttä: rakentamalla Amranista ensin ’positiivisen 

poikkeuksen’ kirjoittaja voi tämän jälkeen osoittaa, että jopa kaikista vapaamielisin muslimi 

on tasa-arvoasioissa taantumuksellinen. Tätä perustellaan aineistositaatissa sillä, että hän 

odottaa tyttäriltään ”orjallista käytöstä” ja haluaa rajoittaa heidän elämäänsä kodin piiriin.  

Aineistositaatissa islam ja feminismi esitetään yksiselitteisesti yhteensopimattomana. Tämä 

diskursiivinen konstruktio implikoi, että niin kauan kuin naiset seuraavat islamia ja sen 

käytänteitä, he eivät voi olla tasa-arvoisessa asemassa suhteessa miehiin. Aineistossa 

femonationalistinen vapautusprojekti saa näin uusia merkityksiä: musliminaisia ei tule 

vapauttaa ainoastaan väkivaltaisista lähisuhteista tai kulttuuriin liittyvistä käytännöistä, kuten 

sukuelinten silpomisesta, vaan naiset täytyy vapauttaa islamista kokonaisuudessaan. Kun 

islamista itsestään rakennetaan patriarkaattinen ja pohjimmiltaan epätasa-arvoinen, puhujalle 

tarjoutuu mahdollisuus islamofobisten kannanottojen esittämiseen (Farris, 2017, s. 40, 51; 

Ho, 2007; Lähdesmäki & Saresma, 2014; Pettersson, 2017; Sakki & Pettersson, 2016). 

Yksi tapa, jolla islamin uskonto rakennetaan aineistossa naisia alistavana ja rajoittavana, on 

pukeutuminen. Aineistossa kierrätetään usein puhetapaa, jonka mukaan musliminaisten 

käyttämä vaatetus ei ole heidän oma valintansa, vaan pikemminkin uskonnon ja 

muslimiyhteisön sanelemaa. Burkat ja niqabit kuvataan alistavana traditiona, josta naiset 

tulisi vapauttaa.  

Aineistoesimerkki 5 

Itse henkilökohtaisesti kieltäisin burkat, niqabit (ne mustat kaavut, joista ei ole kuin silmien 

kohdalla rako) ja peruskouluikäisiltä lapsilta kaikenlaiset huivikyhäelmät. Tasa-arvon 

näkökulmasta nuo kaikki ovat todella räikeästi ristiriidassa nykyisten pohjoismaisten 

linjausten kanssa enkä oikeasti tajua, mitä liikkuu niiden päässä, jotka paasaavat, ettei tyttöjä 

saa sanoa tytöiksi, mutta tyttölasten eristämisestä huntujen alle on ihan silleen niin kuin se 

olisi jotenkin normaalia. 

-- 

Naisten hunnuissa ja kaavuissa kulkeminen ei myöskään mitään vapaaehtoista ole, aivan 

turha moista valehdella. Ei ole pitkäkään aika, kun Saksassa pääsi afganistanilainen tyttö 
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hengestään, koska ei halunnut käyttää päähuivia, vaikka poikaystävänsä moista vaati, ja 

tiukassa yhteisön paineessa elävät naiset täällä Suomessakin unohtavat oman identiteettinsä 

ja tahtonsa ja tekevät kuten käsketään, usein väkivallan pelossa. (B1, 2018) 

 

Aineistositaatissa musliminaisten vaatetus rakennetaan äärimmäisen alistavaksi 

käytänteeksi, josta poikkeamista rangaistaan jopa hengen riistämisellä. Sekä parisuhteet että 

koko muslimiyhteisö rakentuvat siten tässä tulkintarepertuaarissa ankariksi ja väkivallan 

sävyttämiksi. Musliminaiset asemoidaan yhteisönsä vangeiksi, jotka on uhkailtu väkivallalla 

tottelevaisiksi. Samalla naisten kuvataan jopa menettävän oman identiteettinsä. Burkien, 

niqabien ja ”kaikenlaisten huivikyhäelmien” esitetään eristävän käyttäjänsä ympäristöstään, 

joka edelleen vahvistaa konstruktiota henkilöstä, jonka vapaus on riistetty.  

Sitaatissa puhuja osoittaa sen sijaan itselleen ’suomalaisen naisten oikeuksien edistäjän’ 

subjektiposition. Valistamalla lukijaa siitä, minkälainen vaate niqab on, puhuja rakentaa 

omaa asiantuntijuuttaan naisten oikeuksien puolustajana. Lisäksi kirjoittaja kutsuu esiin 

pohjoismaisen tasa-arvokäsityksen, jonka kanssa islamiin liittyvä pukeutuminen rakennetaan 

yhteensopimattomaksi. Tällä puhuja implikoi, että ainoa tapa saavuttaa pohjoismainen tasa-

arvoideaali on kieltää islamin perinteisiin liittyvä vaatetus. 

Scharffin (2011) mukaan kielikuva alistetusta, hunnutetusta ja eksoottisesta musliminaisesta 

on usein kierrätetty trooppi. Hänen Saksassa ja Iso-Britanniassa haastattelemansa naisiksi 

identifioituvat nuoret aikuiset kutsuivat kyseisen kielikuvan esiin silloin, kun he halusivat 

painottaa omaa subjektipositiotaan länsimaisina, vapaina naisina. Rakentamalla 

musliminaisista alistettuja, haastateltavat pystyivät vetoamaan dikotomian vastinpariin, 

vapaisiin naisiin. (Scharff, 2011.) Tämä näkyy myös omassa aineistossani, jossa ’alistetun 

musliminaisen’ subjektipositiota käytetään puhujien oman toimijuuden ja 

itsemääräämisoikeuden korostamiseen.  

Naisten oikeuksien puolustamisen repertuaarissa naisen sukupuolikategoriaa 

merkityksellistetään eri tavoin suhteessa sukupuoleen, etnisyyteen, uskontoon ja ’rotuun’. 

Näissä merkityksenannoissa rodullistamisen ja toiseuttamisen prosessit tulevat näkyviin. 

Aineistossa rodullistamista tapahtuu siten, että valkoisuus rakennetaan ikään kuin normiksi 
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ja ’rodun’ konstruktio liitetään kaikkeen siitä poikkeavaan. Tämä heijastelee sitä, miten 

esimerkiksi valtakulttuurissa, kuten uutisissa tai elokuvissa, valkoisuus on oletusarvo ja 

ihonväri nostetaan esiin vain silloin, kun se on jotain muuta kuin valkoista (Rastas, 2005, s. 

84).  

Vaikka aineistossa ihonväriä tai muita ’rotujen’ oletettuja biologisia piirteitä ei käsitellä usein 

eksplisiittisesti, käytetään etnisyyden ja uskonnollisuuden konstruktioita samalla tavalla kuin 

’rotua’. Yhtälailla ’rotuun’ kuin kulttuuriinkin saatetaan vedota silloin, kun halutaan 

painottaa eri ihmisryhmien ’luonnollista’ ja perustavanlaatuista erilaisuutta (Rastas, 2005, s. 

76–78). Aineistossa tätä kantasuomalaisten naisten ja musliminaisten erilaisuutta 

rakennetaan esimerkiksi eksotisoimalla jälkimmäisten pukeutumista ja esittämällä heidät 

siten länsimaiselle kulttuurille vieraana. Lisäksi eri maanosista, kuten Afrikasta tai Lähi-

Idästä tulevat musliminaiset määritellään ikään kuin samaksi ryhmäksi, jota 

merkityksellistetään ensisijaisesti ei-valkoisuuden ja islaminuskon kautta. Näin ’rotu’ 

rakennetaan aineistossa suhteessa uskontoon ja molempia konstruktioita hyödynnetään 

välineenä, jolla musliminaisia toiseutetaan. 

On muistettava, että rodullistamisen prosessissa on aina kyse myös vallankäytöstä. 

Rodullistamisen seurauksena tietyt ihmisryhmät ovat yhteiskunnassa asemassa, josta käsin 

heillä on huonommat mahdollisuudet vaikuttaa heitä koskeviin asioihin (Phoenix, 2022). 

Aineistossa valtasuhteita rakennetaan esittämällä musliminaiset alistettuina, passiivisina 

objekteina. Näin puhujat voivat ikään kuin asettua heidän yläpuolelleen ja sulkea 

musliminaiset heitä itseään koskevien päätösten ulkopuolelle. 

Naisten oikeuksien puolustamisen repertuaarissa ’alistetun musliminaisen’ subjektipositio 

toimii myös konstruktiona, jonka avulla tasa-arvon ongelmat voidaan sijoittaa jonnekin 

’muualle’, kauas suomalaisuudesta. Sijoittamalla tasa-arvoon liittyvät ongelmat globaaliin 

etelään, puhuja voi asemoida itsensä naisten oikeuksien puolustajaksi, mutta samaan aikaan 

torjua feminismiä esittämällä, ettei naisten oikeuksien puolustamiselle ole enää tarvetta 

puhujan omassa, ’pidemmälle kehittyneessä’ kulttuuripiirissä (Scharff, 2011). Tämä on 

nähtävissä myös aiemmin käsittelemässäni aineistoesimerkissä 3, jossa kirjoittaja kannattaa 
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tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä Somaliassa, mutta samaan aikaan torjuu niitä Suomessa. 

Kyseistä konstruktiota kierrätetään myös seuraavaksi käsittelemissäni subjektipositioissa. 

  

4.3.1.2 Todellisen tasa-arvon ajaja vs. harhautunut feministi  

Siinä missä rodullistetut naiset rakennetaan aineistossa yhtenäisenä, homogeenisena 

kategoriana, valkoisen länsimaisen naisen kategoria rakennetaan paljon 

moniulotteisemmaksi ja vivahteikkaammaksi. Tämä näkyy siinä, miten aineistossa kyseistä 

kategoriaa jaotellaan kahden subjektiposition, ’todellisen tasa-arvon ajajan’ ja ’harhautuneen 

feministin’ avulla. Näistä jälkimmäinen positio rakennetaan yksilöksi, joka on harhautunut 

naisten oikeuksien ajamisesta väärälle polulle ja alkanut sen sijaan keskittyä ’epäolennaisiin 

asioihin’. Pitämällä esillä suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvon ongelmakohtia ja 

sukupuolen moninaisuuteen liittyviä teemoja suomalaisessa yhteiskunnassa feministien 

esitetään vievän huomiota pois ’todellisesta’ ongelmasta: naisia alistavasta islamista. 

Seuraava aineistositaatti on poimittu blogikirjoituksesta, jossa kirjoittaja on juuri hetkeä 

aiemmin käsitellyt oikeustapausta Ruotsissa. Blogikirjoittajan mukaan entistä 

aviopuolisoaan pahoinpidellyt muslimimies vapautettiin syytteistä oikeudessa, sillä 

enemmistö tuomareista oli muslimeita, jotka vetosivat päätöksessään sharia-lakiin.  

Aineistoesimerkki 6 

Asia ei kuitenkaan vaikuttanut herättävän ainakaan suomalaisissa naisasiaihmisissä 

laisinkaan mitään tunteita, tai sitten oli liian kiire oikeiden ongelmien kanssa, mm. sen, että 

loukkaako naisoletettuja naistenpäivänä jaetut ruusut, koska ruusuja jakava ei välttämättä 

ulkonäöstä osaa päätellä, kuka kokee olevansa nainen ja jotain muuta aivan naurettavaa ja 

joutavaa paskaa, joka pistää normaalijärjellä varustettua ihmistä lähinnä vitu*tamaan 

Kymmenet miljoonat naiset elävät yhteiskunnissa, joiden rinnalla The Handmaid’s Tale on 

lupsakka iltasatu. Sillä aikaa, kun meuhkataan vääränlaisista katseista ja sanavalinnoista ja 

siitä, onko naistenpäivänruusujen jakaminen loukkaavaa, ujuttautuu naisvihamielinen 

väkivaltakulttuuri Pohjoismaihin yhä jämäkämmin ja yhteiskunnan rakenteisiin syöpyen. 

(B1, 2018) 
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Aineistositaatissa muslimikulttuuria verrataan The Handmaid’s Tale -fiktioon, joka 

käsittelee dystooppista, naisia orjuuttavaa yhteiskuntaa. Tämän dystopian kuvataan 

”ujuttautuvan” ja ”syöpyvän” Pohjoismaihin samalla, kun ”suomalaiset naisasiaihmiset”, eli 

feministit kiinnittävät huomiota asioihin, jotka rakennetaan sitaatissa yhdentekevinä. 

Yhdeksi näistä merkityksettömistä asioista esitetään toisiin ihmisiin kohdistuvat 

sukupuoliolettamukset ja niiden potentiaalinen loukkaavuus. ”Vääränlaiset katseet ja 

sanavalinnat” viittaavat puolestaan todennäköisesti seksuaaliseen häirintään, jota 

blogikirjoituksen julkaisemin aikoihin käsiteltiin paljon sekä globaalisti että suomalaisessa 

mediassa.   

Feministeistä rakennetaan aineistositaatissa voimasanojen saattelemana ihmisryhmä, joka on 

alkanut keskittyä ’oikeiden’ asioiden sijaan ”naurettaviin” ja ”joutaviin” asioihin, jotka 

aiheuttavat ’normaaleissa’ ihmisissä lähinnä kielteisiä tuntemuksia. Kutsumalla esiin 

’harhautuneen feministin’ subjektiposition kirjoittaja voi asemoida itsensä sen vastinpariksi, 

’todellisen tasa-arvon ajajaksi’. Tämä subjektipositio rakennetaan aidosti musliminaisten 

hyvinvoinnista huolestuneeksi yksilöksi, joka ikään kuin tietää, ’mitä todella on meneillään’. 

Kyseinen puhetapa heijastelee sitä, miten äärioikeistolaiset naispoliitikot Petterssonin (2017) 

tutkimuksessa esittivät feminismin täysin ’pilalle menneenä’ projektina. Feminismistä 

rakennettiin miehiä vihaava, fanaattinen ideologia, kun taas kirjoittajien edustama 

äärinationalistinen ideologia esitettiin humanitaarisena ja suvaitsevaisena (mt.).  

Raevaaran (2008) eduskuntaistuntojen väittelyitä koskevassa tutkimuksessa tasa-arvon 

tavoittelu rakennettiin projektiksi, jossa miehet ja naiset pyrkivät harmonisesti yhteiseen 

päämäärään. Feministit esitettiin sen sijaan konsensuksen rikkojina, jotka uhkaavat tätä 

rauhanomaista kehitystä ajamalla omaa, naisten etuihin keskittyvää agendaansa. (Mts. 53.) 

Myös omassa aineistossani feministit asennetaan subjektipositioon, jota leimaa oman edun 

ajaminen ja yleisen harmonian rikkominen. Kun nationalistit ja muut ’todellisen tasa-arvon 

ajajat’ esitetään ikään kuin yksimielisinä siitä, että islam polkee naisten oikeuksia, feministit 

rakennetaan tätä vasten soraääniksi, jotka pilaavat ’yleisen konsensuksen’.  
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Aineistossa ’harhautuneen feministin’ esitetään paitsi hidastavan femonationalistista, 

muslimikulttuureihin kohdistuvaa tasa-arvoprojektia, myös suorastaan heikentävän 

musliminaisten asemaa:  

Aineistoesimerkki 7 

Törmäsinpä jälleen keskusteluun, jossa ”kyllä suomessakin hakataan naisia” -pissikset 

vinksahtaneilla arvoillaan olivat selittämässä maailmasta pois sitä faktaa, että 

islaminuskoisissa maissa naisen asema on lähes yhtä hyvä kuin koiran. 

-- 

Sen sijaan, että me länsimaiset naiset kaikin tavoin tukisimme heitä, jotka vaativat julman 

patriarkaalisissa yhteiskunnissa naisille tasa-arvoa ja vapautta – koska me voisimme 

suurena joukkona vaikuttaa asioihin – täällä vollotetaan, että ”kyllä suomalaisetkin miehet 

hakkaavat”.  

Jos ymmärtämisen taso on sitä, että rinnastaa yhteiskunnan taholta tuomitun ja tekijän 

rikosoikeudelliseen vastuuseen pistävän parisuhdeväkivallan siihen, että yhteiskunta ja 

oikeuslaitos tuomitsee väkivallan uhrin väkivaltaiseen rangaistukseen, olisi ehkä parempi 

keskittyä johonkin aivan muuhun kuin aiheesta keskusteluun. Näillä ”kyllä suomessakin 

miehet hakkaavat naisia” -argumenteilla ainoastaan pönkitetään ja puolustetaan julmien ja 

räikeän epätasa-arvoisten väkivaltakulttuurien olemassaoloa ja, mikä hirvittävintä, vapaat 

länsimaiset naiset tekevät sitä. (B1, 2018) 

 

Blogikirjoituksessa käsitellään uutisartikkelia, jonka mukaan joukkoraiskauksen uhri, nuori 

nainen, tuomittiin Saudi-Arabiassa puolen vuoden vankeusrangaistukseen ja 200 

raipaniskuun. Muslimikulttuurien tasa-arvotilanteesta rakennetaan lohduton kuva 

esittämällä, että naisten asema on ”lähes yhtä hyvä kuin koiran”. Kuten aiemmissa 

aineistositaateissa, myös tässä muslimikulttuureista rakennetaan patriarkaattisia, julmia, 

väkivaltaisia ja ”räikeän epätasa-arvoisia”. Kirjoittaja rakentaa omaa asemaansa ’vapaan 

länsimaalaisuuden’ konstruktioon nojautuen.  

Aineistositaatissa feministit rakennetaan sen sijaan arvoiltaan ”vinksahtaneiksi”. Tämä 

’vinksahtaneisuus’ yhdistetään siihen, että feministit kiinnittävät huomiota 

sukupuolittuneeseen väkivaltaan Suomessa. Kantasuomalaisten miesten harjoittama 

väkivalta on ilmiö, jonka yhteiskunnallista merkitystä vähäteltiin ja torjuttiin erilaisilla 

diskursiivisilla strategioilla Venäläisen ja Virkin (2019) suomalaisia 

nettikeskustelufoorumeita analysoivassa tutkimuksessa. Väkivallan painopiste sijoitettiin 

jonnekin muualle esittämällä, että maahantulijamiesten ja kantasuomalaisten naisten tekemä 
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väkivalta on itseasiassa yleisempää ja yhteiskunnalle haitallisempaa kuin kantasuomalaisten 

miesten harjoittama väkivalta. Valkoinen maskuliinisuus esitettiin väkivallattomana ja 

rationaalisena ja siten myös moraalisesti hyveellisempänä suhteessa maahantulijamiehiin ja 

kantasuomalaisiin naisiin. (Mt.) 

Myös edellä olevassa aineistositaatissa kirjoittaja torjuu suomalaisen sukupuolittuneen 

väkivallan merkitystä ja siirtää vastuun väkivallasta ikään kuin feministeille: pitämällä yllä 

keskustelua naisiin kohdistuvasta väkivallasta Suomessa feministit sabotoivat muiden 

pyrkimyksiä puolustaa musliminaisten oikeuksia. Näin ollen he itseasiassa tukevat ja 

ylläpitävät väkivaltaisia rakenteita ja käytänteitä muslimikulttuureissa. Samankaltaisia 

puhetapoja kierrätettiin Saresman (2017, s. 234) analysoimassa äärioikeistolaisessa, naisen 

positiosta kirjoitetussa blogikirjoituksessa. Kyseisessä aineistossa suomalaisesta 

sukupuolittuneesta väkivallasta puhuminen esitettiin strategiana, jonka tarkoituksena on 

peitellä maahantulijoiden tekemiä väkivaltarikoksia (mts. 234).  

Äärinationalistisessa diskurssissa rakennetaan mielikuvia epäonnistuneesta valkoisesta 

feminiinisyydestä; ’liian’ dominoivien tai suvaitsevaisten naisten esitetään toteuttavan 

sukupuoltaan ja ’rotuaan’ ikään kuin väärällä tavalla. Tämän avulla heidät voidaan esittää 

ulossulkemisen, ivan, ja halveksunnan oikeutettuna kohteena. (Venäläinen & Virkki, 2019, 

s. 1379.) Suomalaisessa äärinationalistisessa puheessa vihan ilmaisuja ei jätetä ainoastaan 

tähän, vaan ’liian suvaitsevaisia’ naisia saatetaan uhata myös seksuaalisella väkivallalla 

esimerkiksi siten, että puhuja esittää heihin kohdistetut raiskaukset toivottuna asiana 

(Keskinen, 2011; Saresma, 2017, s. 221–222).  

Edellä olevassa aineistositaatissa feministeihin kohdistettua ivaa rakennetaan viittaamalla 

heihin ’pissiksinä’. ’Pissis’ on teinityttöjen tyylistä käytettävä nimitys, johon liitetään 

assosiaatioita toisaalta tyttömäisyydestä ja suloisuudesta, kuten vaaleanpunaisen värin 

käytöstä ja toisaalta liian vahvasta ehostautumisesta, aikuisuuden esittämisestä, sekä 

’rumasta’ käytöksestä, kuten julkisella paikalla virtsaamisesta (Lehtonen, 2015, s. 118–120). 

Viittaamalla feministeihin pissiksinä, heistä rakennetaan aineistositaatissa pikkuvanhoja, 

’huonosti’ käyttäytyviä teinityttöjä, joiden ”ymmärtämisen taso” ei ole riittävä, jotta he 

voisivat osallistua keskusteluun. Tällöin kirjoittajat ammentavat sukupuolen ja iän risteymän 
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mahdollistamista merkityksistä. Kun feministit rakennetaan älyllisesti heikompina ja 

epäkompetentteina teineinä, on helpompi esittää, että heidät tulisi sulkea kokonaan naisten 

oikeuksia ja maahanmuuttoa käsittelevän keskustelun ulkopuolelle. 

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että maahanmuuttomyönteisyys rakennetaan usein 

suhteessa yhteiskuntaluokkaan. Keskisen (2011) mukaan ilmaisua ’kukkahattutäti’ käytetään 

maahanmuuttovastaisissa keskusteluissa kuvaamaan todellisuudesta irtautunutta, 

ylempiluokkaista naista, joka sekaantuu muiden asioihin sekä moralisoi niitä miehiä, jotka 

yrittävät toimia muiden parhaaksi. Lisäksi käsitteellä kuvataan yhteiskunnan valta-asemissa 

olevia korkeakoulutettuja naisia, jotka puhuvat monikulttuurisuuden puolesta tai 

työskentelevät maahanmuuttoa edistävissä viroissa. (Mt.) ’Kukkahattutädin’ käsitteeseen 

verrattuna diskursiivinen konstruktio julkisilla paikoilla mellastavista, vahvasti 

ehostautuneista teinitytöistä rakentaa maahanmuuttomyönteisistä feministeistä hyvin 

erilaisen kohteen.  

Samankaltaista, äärinationalismin näkökulmasta ’vääränlaisten’ naisten vähättelyä on 

havaittavissa aineistossa myös muualla. Kirjoittajat käyttävät aineistossa muun muassa 

sovinistisia ilmauksia ”nukkekotihallitus” ja ”huulipunahallitus” viitatessaan Suomen 

nykyiseen punavihreään hallitukseen, joka koostuu pitkälti naisista. Rakentamalla Suomen 

poliittisista johtajista nukeilla leikkiviä lapsia tai ehostautumiseen keskittyviä naisia, 

kirjoittajat redusoivat heidät sukupuolensa edustajiksi ja vievät huomiota pois heidän muista 

ominaisuuksistaan, kuten johtamiskyvyistään.  

Naisia vähättelevät ilmaisut voidaan käsittää diskursiivisiksi strategioiksi, joiden avulla 

blogikirjoittajat neuvottelevat eri subjektipositioiden välillä. Vaikka kirjoittavat asemoivat 

itsensä naisten oikeuksien edistäjäksi, samaan aikaan he välttävät huolellisesti asemoitumasta 

feministeiksi. Tämä on yhteydessä siihen, että antirasisteiksi identifioituvat feministit 

rakennetaan nationalistisessa narratiivissa kansallisvaltioiden rajoja heikentäviksi pettureiksi 

(esim. Keskinen, 2011; Sager & Mulinari, 2018). Käyttämällä sovinistisia ilmauksia 

kirjoittajat tekevät siten pesäeroa sekä poliittisiin vastustajiinsa että ’suvaitsevaiseen’, 

antirasistiseen feminismiin. Näin kirjoittajat voivat vakuuttaa kannattavansa erilaista 
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arvopohjaa kuin maahanmuuttomyönteiset ja samalla asemoida itsensä vahvemmin 

nationalistisen liikkeen piiriin.  

Kyseinen eronteko rakentuu aineistossa merkittäväksi myös siksi, että sen avulla 

femonationalistinen tasa-arvoprojekti pyritään pitämään erillään kaikesta, joka saattaisi 

haastaa heteronormatiivista, binaariseen sukupuolijakoon perustuvaa yhteiskuntajärjestystä. 

Tämä on havaittavissa aiemmin käsittelemissäni aineistoesimerkeissä 5 ja 6, joissa 

sukupuolen moninaisuuden teemojen merkitystä vähätellään redusoimalla ne turhaksi 

”paasaamiseksi” naistenpäiväruusujen loukkaavuudesta ja siitä, miten ”tyttöjä ei saa sanoa 

enää tytöiksi”.  

On huomionarvoista, että tältä osin aineistossani esiintyvä suomalainen femonationalistinen 

diskurssi vaikuttaa poikkeavan monesta muusta Euroopan maasta sekä Yhdysvalloista 

löydetystä äärinationalistisesta diskurssista, joissa hyödynnetään retorisena välineenä naisten 

oikeuksien lisäksi myös sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöjen oikeuksia (esim. Farris, 

2017; Fekete, 2006; Haritaworn, Tauqir & Erdem, 2008; Puar, 2007). Toisin kuin kyseisissä 

maissa, Suomessa julkiselle maahanmuuttokeskustelulle onkin ominaista se, että samat 

henkilöt, jotka vastustavat maahanmuuttoa, vastustavat usein myös sukupuolineutraaleja 

avioliittoja tai samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeuksia (Lähdesmäki & Saresma, 

2014).  

Sen lisäksi, että naisten oikeuksien puolustamisen repertuaarissa tehdään jatkuvaa erontekoa 

’todellisen tasa-arvon ajajan’ ja ’harhautuneen feminismin’ subjektipositioiden välillä, 

tulkintarepertuaari toimii myös voimaantumista korostavana diskursiivisena välineenä. 

Rakentaessaan musliminaisista passiivisia uhreja ja feministeistä väärille poluille 

harhautuneita, kirjoittajat voivat korostaa niitä vasten ’todellisen tasa-arvon ajajan’ 

subjektiposition toimijuutta. Edellisessä aineistositaatissa tämä tulee näkyviin, kun puhuja 

vetoaa siihen, miten ”me voisimme suurena joukkona vaikuttaa asioihin”. Puhuja kutsuu 

kategorian ”meidät”, eli vapaat, länsimaiset naiset toimimaan yhdessä ja käyttämään 

joukkovoimaa saadakseen muutoksen aikaiseksi. Tämä suurena joukkona asioihin 

vaikuttaminen voi toimia voimaantumista korostavana puhetapana, joka kutsuu länsimaisia 

naisia liittymään mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.  
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Keskisen (2018) tutkimuksessa kierrätettiin hyvin samankaltaisia puhetapoja. Hän kehitti 

käsitteen ’valkoiset rajavartija-femininiteetit’ (white border guard femininities) kuvaamaan 

sitä, millä tavoin naiset hakevat paikkaansa äärinationalistisissa liikkeissä. Hänen mukaansa 

kyseistä ryhmää leimaa se, että he ovat poliittisia toimijoita ylitsevuotavan maskuliinisessa 

valkoisen nationalismin kontekstissa. Asemoitumalla voimaantuneiksi femininiteeteiksi 

naiset kykenevät lunastamaan paikkansa poliittisessa liikkeessä. Yksi tapa osoittaa tätä 

voimaantumista on esiintyä liberaalina sukupuolten välisen tasa-arvon kannattajana. Tätä 

’liberaalia’ tasa-arvokäsitystä leimaa kuitenkin se, että miesten valta-asemaa vastustetaan 

vain silloin, kun kyseessä ovat muslimi- tai rodullistetut miehet. (Mt.)  

Tämänkaltainen kapea tasa-arvokäsitys on nähtävissä myös naisten oikeuksien 

puolustamisen repertuaarissa. Vaikka tulkintarepertuaarissa naisten oikeuksien ajaminen 

rakentuu merkittäväksi yhteiskunnalliseksi projektiksi, tämä femonationalistinen operaatio 

rajataan koskemaan ainoastaan musliminaisia. Tällöin rodullistettujen naisten kehot 

redusoituvat tasa-arvon taistelukentiksi ja puhujat ikään kuin voimaantuvat heidän 

kustannuksellaan. Kun kyse on kantasuomalaisista naisista ja miehistä, sukupuolten välisiä 

valtasuhteita ei problematisoida, sillä tasa-arvo esitetään jo saavutettuna. Tämä tulee 

näkyviin toisessa tulkintarepertuaarissa, jota käsittelen seuraavaksi. 

 

4.3.2 Suomalaisen tasa-arvon puolustamisen repertuaari  

Toisessa tulkintarepertuaarissa femonationalistista agendaa rakennetaan hyvin eri tavoin 

kuin ensimmäisessä. Siinä missä edellisessä tulkintarepertuaarissa femonationalistisen 

projektin keskiöön asetettiin musliminaisten oikeudet, suomalaisen tasa-arvon 

puolustamisen repertuaarissa ensisijaiseksi tehtäväksi rakennetaan Suomen kulttuuria ja 

yhteiskuntaa uhkaavan maahanmuuton torjuminen. 

Kuten edellä esitin, aineistossa yksi maahanmuuttoa vastustavista diskursiivisista 

strategioista on se, että tasa-arvoa merkityksellistetään eri tavoin kontekstista riippuen. Tämä 

näkyy siinä, miten naisten oikeuksien puolustamisen repertuaarissa ja suomalaisen tasa-

arvon puolustamisen repertuaarissa tasa-arvolle rakennetaan erilaiset kriteerit. Näistä 



53 

 

ensimmäisessä sukupuolten välistä tasa-arvoa lähestytään rakenteena, joka koostuu 

monenlaisista eri komponenteista, kuten pukeutumisesta, avioliittojärjestelyistä ja naisten 

edustuksesta politiikassa. Tasa-arvo rakennetaan siten moniulotteiseksi konstruktioksi, joka 

näkyy sekä naisten yksityiselämässä että rakenteellisella tasolla.  

Toisessa tulkintarepertuaarissa sen sijaan tasa-arvo rakennetaan huomattavasti 

yksiulotteisempana ja sen mittarina käytetään lähinnä naisiin ja lapsiin kohdistuvan 

seksuaalisen väkivallan määrää. Tasa-arvokäsitys redusoituu siten – etenkin julkisella 

paikalla tapahtuvan – seksuaalisen väkivallan yleisyydeksi, jonka seurauksena monet muut 

rakenteelliset tekijät, kuten vanhempainvapaiden jakautuminen, palkkaerot, tai naisten 

edustus yritysten johtotehtävissä jätetään täysin käsittelyn ulkopuolelle.  

Nämä erilaiset kriteerit mahdollistavat tasa-arvon esittämisen tarpeen mukaan joko 

keskeneräisenä tai vakiintuneena riippuen siitä, minkä kulttuuripiirin tai ihmisryhmän 

kontekstissa sitä käsitellään. Kun kyseessä on Suomi, tasa-arvo rakennetaan ’jo saavutetuksi’ 

asiantilaksi. Suomalaisen tasa-arvon puolustamisen repertuaarissa maahanmuutto 

rakennetaan tätä ’jo saavutettua’ tasa-arvoa vasten uhkana, joka vaarantaa paitsi naisten ja 

lasten turvallisuuden, myös Suomen menestystarinan tasa-arvon mallimaana. Tähän 

konstruktioon perustuvat myös seuraavaksi käsittelemäni subjektipositiot, joiden avulla 

kirjoittajat voivat asemoida itsensä liberaaleiksi länsimaalaisiksi ja maahantulijat puolestaan 

tasa-arvoa uhkaaviksi fundamentalisteiksi. 

 

4.3.2.1 Arvoistaan tinkimätön liberaali suomalainen vs. julma fundamentalisti 

Suomalaisen tasa-arvon puolustamisen repertuaarissa tasa-arvo rakennetaan niin 

vakiintuneeksi, että se on ikään kuin sisäänrakennettuna suomalaiseen kulttuuriin. 

Aineistossa tasa-arvosta muodostetaan ominaisuus, joka on toisille kulttuureille 

’luonnollista’ ja toisille ei. Kirjoittajat hyödyntävät tätä konstruktiota rakentaessaan 

suomalaisen kulttuurin erityislaatuisuutta ja esittäessään muut kulttuurit suomalaisuuden 

kanssa yhteensopimattomana. 
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Tämä on havaittavissa myös seuraavassa aineistositaatissa, jossa käsitellään Yle Areenan 

dokumenttiin pohjautuen lasten seksuaalista hyväksikäyttöä Filippiineillä. 

Blogikirjoituksessa filippiiniläisiä äitejä kuvataan ”ihmishirviöinä”, jotka myyvät lapsiaan 

seksiturismille ja pornoteollisuudelle. Kirjoittaja pohtii lyhyesti rakenteellisten syiden, kuten 

köyhyyden, sekä yksilöllisten elämänkokemusten, kuten traumaattisen lapsuuden, osuutta 

ilmiötä selittävinä tekijöinä, mutta hylkää ne nopeasti ja päätyy selittämään lasten 

hyväksikäyttöä kulttuurisilla piirteillä:  

Aineistoesimerkki 8 

On tunnustettava, että myös kulttuurisilla tekijöillä on vaikutuksensa. Esimerkiksi Suomessa 

viha lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kohtaan on niin kova ja Suomi on maailman tasa-

arvoisin maa, että täällä vastaavaa ilmiötä tuskin koskaan syntyisi, vaikka perheet olisivat 

kuolemassa nälkään. (B2, 2019) 

 

Aineistositaatissa Suomesta ei rakenneta ainoastaan tasa-arvoinen, vaan suorastaan 

”maailman tasa-arvoisin” valtio. Kirjoittaja vertaa filippiiniläistä kulttuuria suomalaiseen 

kulttuuriin ja rakentaa niistä toistensa vastakohdat. Lasten hyväksikäytön esitetään olevan 

ikään kuin sisäänrakennettu osa filippiiniläistä kulttuuria, kun taas Suomessa ilmiö esitetään 

niin laajasti tuomittuna, että perheet valitsisivat mieluummin nälkäkuoleman. Korostamalla 

suomalaisten periksiantamattomuutta heille tärkeissä asioissa, kirjoittaja voi asemoida 

itsensä ’arvoistaan tinkimättömän liberaalin suomalaisen’ subjektipositioon. Tämä 

subjektipositio rakentuu moraalikäsityksistään tinkimättömäksi yksilöksi, joka puolustaa 

järkähtämättömästi liberaaleja länsimaisia arvojaan.  

Tämä puhetapa muistuttaa sitä, mitä Brown (2006, s. 15) kutsuu depolitisaation 

(depoliticization) diskurssiksi. Depolitisaatiossa sellaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka 

vaatisivat poliittisia toimia – kuten epätasa-arvo, marginalisaatio, alistaminen ja sosiaaliset 

konfliktit – selitetään joko yksilöllisillä tekijöillä tai uskontoon, kulttuuriin tai 

’luonnollisuuteen’ liittyvillä tekijöillä. Tämän seurauksena eri uskontoja tai kulttuureja 

edustavien ryhmien väliset konfliktit voidaan esittää ikään kuin sisäänrakennettuina ja 

väistämättöminä. (Mts.) 
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Lisäksi kyseisellä diskurssilla voidaan redusoida yksilöitä ja ihmisryhmiä ensisijaisesti 

kulttuurinsa edustajiksi. Tällöin esitetään, että ’liberaaleilla’ kansoilla on kulttuuri tai 

kulttuureja, kun taas ’ei-liberaalit’ kansat ovat ikään kuin kulttuurinsa määrittelemiä ja 

ohjaamia. Kuten Brown (2006, s. 151) diskurssin ydinajatuksen muotoilee: ”-- meillä on 

kulttuuri, kun taas he ovat kulttuuri” (kursivointi alkuperäisessä tekstissä, käännös 

englannista suomeen on tekijän). 

Omassa aineistossani maahantulijoiden leimaaminen kulttuuriensa tuotteiksi toimii 

välineenä, jolla vastustetaan maahanmuuttoa korostamalla muiden kulttuurien ja 

suomalaisen kulttuurin yhteensopimattomuutta. Suomalaisen tasa-arvon puolustamisen 

repertuaarissa ’jo saavutettu’ tasa-arvo säilyy turvattuna vain niin kauan, kuin suomalainen 

kulttuuri säilyy ’puhtaasti suomalaisena’. Jos taas Suomeen saapuu ihmisiä muista 

kulttuuripiireistä, ryhmien välinen konflikti rakennetaan väistämättömäksi ja sukupuolten 

välinen tasa-arvo automaattisesti uhatuksi.   

Tapa, jolla aineistositaatissa rakennetaan Suomen erityislaatuisuutta asemoimalla Suomi 

”maailman tasa-arvoisimmaksi” valtioksi, heijastelee aiemmissa tutkimuksissa löydettyjä 

diskursseja. Esimerkiksi Raevaaran (2008, s. 53–54) Suomen eduskuntaistuntojen 

puheenvuoroja koskevassa tutkimuksessa Pohjoismaat rakennettiin alueelliseksi ja 

kulttuuriseksi kokonaisuudeksi, joka on tasa-arvoasioissa erityisen pitkälle kehittynyt. 

Vertaamalla Suomea muihin maihin korostettiin sitä, miten ainutlaatuinen ja erinomainen 

Suomen poliittinen järjestelmä on tasa-arvoasioissa (mts. 53–54). Venäläisen (2020) 

nettikeskustelufoorumeita koskevassa tutkimuksessa Suomen tasa-arvosta rakennettiin 

puolestaan niin arkinen asia, että siitä oli muodostunut jo suorastaan itsestäänselvyys. 

Sukupuoli ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovatkin konstruktioita, joita hyödynnetään 

puheessa usein silloin, kun rakennetaan kansallisvaltiota (Magnusson, Rönnblom & Silius, 

2008, s. 11).  

Tämän erityislaatuiseksi rakennetun kansallisvaltion tasa-arvoa uhkaavaksi tekijäksi 

rakennetaan maahantulijoiden kulttuurin ohella islamin uskonto. Kuten naisten oikeuksien 

puolustamisen repertuaarissa, myös suomalaisen tasa-arvon puolustamisen repertuaarissa 

islam esitetään pohjimmiltaan patriarkaattisena ja väkivaltaisena. Aineistossa rakennetaan 
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uhkakuvaa, jossa islam vyöryy maahanmuuton mukana Suomeen ja syrjäyttää suomalaisen 

yhteiskuntajärjestyksen. 

Aineistoesimerkki 9 

 Suomeen ja koko Eurooppaan rantautuu kulttuuri, uskonto ja laki, jolle julmuus 

vääräuskoisia kohtaan on itsestäänselvyys. Se alistaa häikäilemättömästi kaiken alleen. Se 

vaatii, vaan ei suvaitse. Ei ole maltillista islamia, on vain yksi islam. On vain yksi Koraani, 

jonka mukaan jokaisen muslimin tulee elää. -- Minua ei hävetä enkä pyydä anteeksi, että en 

halua maahamme yhtään muslimia, joka ei ole valmis luopumaan tämän alistavan ja 

väkivaltaisen uskonnon vaatimasta kulttuurista saadakseen oikeuden vieraanvaraisuutemme 

hyväksikäyttöön. (B3, 2017) 

 

Aineistositaatissa kirjoittaja rakentaa islamista äärimmäistä, fundamentalistista uskontoa, 

josta ei ole olemassa maltillista versiota. Islam rakennetaan totaaliseksi ja 

kokonaisvaltaiseksi ideologiaksi; se ei käsitä ainoastaan uskonoppia, vaan lisäksi myös 

kulttuurin ja lainsäädännön. Sitaatissa kuvataan, miten jokaisen muslimin tulee elää saman 

Koraanin mukaisesti, eikä näin ollen muslimien välillä ole eroja siinä, miten he tulkitsevat ja 

harjoittavat uskontoaan. Rakentamalla kaikista muslimeista uskonnon tulkinnoissaan yhtä 

äärimmäisiä, kirjoittaja asemoi muslimit ’julman fundamentalistin’ subjektipositioon. 

Kirjoittaja asemoi itsensä tätä vasten ’arvoistaan tinkimättömän liberaalin suomalaisen 

subjektipositioon’ korostamalla, ettei hänellä ole aikomustakaan hävetä tai pahoitella omien 

länsimaisten arvojensa puolustamista.  

Rakentamalla islamin väkivaltaiseksi, julmaksi, alistavaksi ja suvaitsemattomaksi kirjoittaja 

pystyy kutsumaan esiin dikotomian vastinparin: rauhanomaisen, lempeän, tasa-arvoisen ja 

suvaitsevaisen suomalaisen yhteiskunnan. Islamin esitetään horjuttavan ja uhkaavan tätä 

yhteiskuntaa jo pelkällä läsnäolollaan. Aineistositaatissa ’suvaitsematon’ islam sekä 

liberaali, länsimainen yhteiskunta rakennetaan niin yhteensopimattomiksi, että jokaisen 

Suomeen saapuvan muslimin vaaditaan luopuvan uskonnostaan. Näin suomalainen 

yhteiskunta ja sen tasa-arvotilanne voidaan pitää ennallaan. 

Kuten aineistosta on havaittavissa, kirjoittajat demonisoivat islamia molempien 

tulkintarepertuaarien kontekstissa. Islam rakennetaan kahdessa tulkintarepertuaarissa 

kuitenkin eri tavoin: ensimmäisessä suhteessa musliminaisten oikeuksiin ja toisessa 
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suhteessa suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoon ja turvallisuuteen. Huomionarvoista on, että 

kumpikin tulkintarepertuaari tarjoaa puhujille mahdollisuuden islamofobisten kannanottojen 

esittämiseen.  

Edellisessä aineistositaatissa on havaittavissa piirteitä Tebblen (2006) ’identiteetti-

liberalistiseksi’ (identity liberalism) nimeämästä nationalismin muodosta. Identiteetti-

liberalistisessa nationalismissa agenda on sama kuin konservatiivisessa nationalismissa, eli 

monikulttuurisuuden ja maahanmuuton vastustaminen. Sen hyödyntämät retoriset keinot 

yhdistetään sen sijaan pikemminkin vasemmistolaiseen identiteettipolitiikkaan ja 

monikulttuurisuuden kannattamiseen kuin nationalismiin. (Mt.) 

Monikulttuurisuutta kannattavassa retoriikassa korostetaan sitä, että yhteiskunnassa tulee 

pitää huoli vähemmistöryhmien aseman turvaamisesta sekä vähemmistöjen 

mahdollisuudesta vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin. Identiteetti-liberalistisessa 

nationalismissa tätä retoriikkaa hyödynnetään siten, että esimerkiksi 

seksuaalivähemmistöjen suojelun nimissä muslimien vaaditaan assimiloituvan, eli 

sulautuvan valtakulttuuriin. (Tebble, 2006.) Puar (2007) on kehittänyt käsitteen 

homonationalismi kuvaamaan seksuaalivähemmistöjen hyödyntämistä retorisena välineenä, 

jolla vastustetaan maahanmuuttoa. Omassa aineistossani puhujat eivät rakenna 

argumenttejaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin nojaten, vaan he vetoavat sen sijaan 

suomalaisen yhteiskunnan sekä suomalaisten naisten ja lasten turvallisuuteen.  

 

4.3.2.2 Syntipukiksi joutunut suomalainen mies vs. pedonkaltainen maahanmuuttajamies  

Suomalaisen tasa-arvon puolustamisen repertuaarissa tasa-arvoa uhkaavaksi tekijäksi 

rakennetaan muiden kulttuurien ja islamin ohella maahantulijamiehet. Maahantulijamiehistä 

rakennetaan epäinhimillisiä ja zombimaisia olentoja, jotka uhkaavat naisten ja lasten 

turvallisuutta. Tätä vasten asetetaan kantasuomalainen mies. Sen sijaan, että suomalainen 

mies rakennettaisiin aktiivisena toimijana, joka kamppailee maahantulijamiehiä vastaan, 

hänestä rakennetaan uhri, joka joutuu kärsimään ’epäonnistuneen’ tasa-arvon seurauksista. 
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Aineistoesimerkki 10 

Meillä täällä Suomessa on pitkät perinteet tasa-arvolle. Tasa-arvon piiriin kuuluvat kaikki 

muut paitsi syntyperäiset suomalaiset miehet, jotka ovat ihan käsittämättömiä kusipäitä ja 

syyllisiä suunnilleen kaikkeen Nigerin kurjuudesta Donald Trumpin oranssiin ihonsävyyn. 

(B1, 2018) 

 

Aineistositaatissa suomalaisesta tasa-arvosta rakennetaan konstruktio, jonka juuret ulottuvat 

pitkälle historiaan.  Sitaatissa tasa-arvo rakennetaan kuitenkin ulossulkevana, sillä sen 

esitetään ulottuvan kaikkialle muualle, paitsi kantasuomalaisiin miehiin. Näin 

kantasuomalainen mies asetetaan ’syntipukiksi joutuneen suomalaisen miehen’ 

subjektipositioon. Tätä subjektipositiota rakennetaan esittämällä kantasuomalaiset miehet 

ihmisryhmänä, jotka joutuvat aiheettomien, absurdien syytösten kohteeksi. Aineistositaatissa 

on yhtäläisyyksiä aiemmissa tutkimuksissa löydettyjen puhetapojen kanssa, jossa tasa-arvo 

rakennetaan ’pieleen menneeksi’ ja miehet asemoidaan tämän epäonnistuneen prosessin 

kärsijöiksi (esim. Venäläinen, 2020). 

Aineistossani suomalainen tasa-arvo rakentuu jännitteisenä: toisaalta se esitetään 

epäonnistuneena ja kantasuomalaiset miehet ulossulkevana, kuten edellisessä 

aineistositaatissa. Tällä puhetavalla kirjoittajat implikoivat, että kantasuomalaisia miehiä 

kohtaan osoitettu arvostus on heikentynyt. Toisaalta tasa-arvosta rakennetaan 

suomalaisuuteen sisäänrakennettu piirre, josta on muodostunut jo itsestäänselvyys. Näistä 

jälkimmäinen konstruktio on aineistossa yleisempi. Tämä voi johtua siitä, että se toimii 

paremmin diskursiivisena välineenä, jonka avulla kirjoittajat voivat argumentoida 

maahanmuuttoa vastaan.    

Siinä missä valkoista maskuliinisuutta rakennetaan aineistossa uhrin position kautta, 

rodullistetut miehet asemoidaan ’pedonkaltaisen maahanmuuttajamiehen’ subjektipositioon. 

Maahantulijamiehistä rakennetaan aineistossa hyperseksuaalisia ja aggressiivisia ja heidän 

esitetään uhkaavan Suomen naisten ja lasten turvallisuutta. Tämä on äärinationalistisessa 

puheessa usein kierrätetty diskursiivinen väline, jonka esimerkiksi Keskinen (2011) löysi 
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suomalaisia uutisartikkeleita, netin keskustelufoorumeita ja blogikirjoituksia hyödyntävässä 

tutkimuksessaan. Uutisartikkeleissa rodullistettua pelkoa lietsottiin niputtamalla yhteen 

sellaisia raiskaustapauksia, joiden ainoana yhdistävänä piirteenä oli tekijän oletettu 

’vierasmaalaisuus’ (mts. 14). Myös omassa aineistossani seksuaalisen väkivallan uhkan 

yleisyyttä rakennetaan käsittelemällä useissa eri blogikirjoituksissa seksuaalirikoksia, joissa 

tekijä tai epäilty ei ole kantasuomalainen. Näin useista yksittäisistä seksuaalirikoksista 

rakennetaan ikään kuin toistuva kuvio. 

Aineistoesimerkki 11 

Pöly ei ole laskeutunut Oulun turvapaikkataustaisten raiskaajien ja alaikäisten 

tyttöjen hyväksikäyttäjien tekojen päälle vieläkään- edelleen eri oikeusasteet selvittävät 

tapahtumien kulkua. Sipilä huusi kutsunsa näille raiskaajille 2015 syksyllä ja se todella 

kuultiin läpi Lähi-Idän ja Itä-Aasian. Nämä Sipilän ottopojat eivät kaihda mitään, jopa 

puolustuskyvytön vanhus on heille vapaata riistaa. Termiä joukkoraiskaus ei käytännössä 

tunnettu Suomessa ennen alkuasukkaiden invaasiota. (B4, 2020) 

 

Aineistositaatissa maahantulijoiden seksuaalista aggressiivisuutta rakennetaan kuvaamalla 

heitä ”raiskaajiksi ja ”alaikäisten tyttöjen hyväksikäyttäjiksi”. Asemoimalla 

puolustuskyvyttömän vanhuksen ’vapaaksi riistaksi’ kirjoittaja voi asemoida 

maahantulijamiehen riistan vastinpariksi, saalistajaksi. Näin maahantulijamiehelle osoitetaan 

’pedonkaltaisen maahanmuuttajamiehen’ subjektipositio. Suomen entisen pääministerin 

Juha Sipilän ja hänen hallituksensa toteuttamaan maahanmuuttopolitiikkaan sekä sen 

seurauksena Suomeen saapuneisiin maahantulijoihin viitataan puolestaan ”alkuasukkaiden 

invaasiona”. Ilmaisu tukeutuu samanaikaisesti sekä kolonialistisiin kielikuviin että 

sotaretoriikkaan, jossa maahantulijoiden saapuminen Suomeen esitetään hyökkäyksenä tai 

valloituksena.  

Aineistositaatissa seksuaalisen väkivallan uhkaa korostetaan esittämällä, että joukkoraiskaus 

on Suomessa aiemmin tuntematon ilmiö, jonka maahantulijat ovat tuoneet mukanaan. Näin 

seksuaalinen väkivalta voidaan rakentaa suomalaiselle kulttuurille vieraana elementtinä, joka 

on saapunut suomeen vasta maahanmuuton myötä. Lisäksi aineistossa hyperseksuaalisuus ja 

aggressiivisuus rakennetaan ikään kuin maahantulijamiesten väistämättömiksi 

ominaisuuksiksi. Samankaltaisia puhetapoja kierrätettiin myös Venäläisen ja Virkin (2019) 



60 

 

nettikeskustelufoorumeista koostuvassa aineistossa, jossa rodullistetut maahantulijamiehet 

esitettiin kykenemättöminä kontrolloimaan seksuaalisia ja väkivaltaisia impulssejaan. Tätä 

perusteltiin maahantulijoiden kulttuureilla, jotka rakennettiin luontaisesti väkivaltaisina, 

sivistymättöminä, primitiivisinä ja barbaarisina (mt.).  

Collisin (2004) mukaan kyseisen representaation juuret ovat kolonialismissa. 

Synnyinjuuriltaan afrikkalaisia miehiä ja naisia kuvataan länsimaisessa kulttuurissa 

kesyttämättömän, primitiivisen seksuaalisuuden kautta, sillä historiassa valkoiset orjaisännät 

pyrkivät oikeuttamaan sillä mustien orjien epäinhimillistä kohtelua. Naisorjat esitettiin 

hyperseksuaalisuuden ja hedelmällisyyden representaatioiden kautta, koska tämä helpotti 

heidän seksuaalista hyväksikäyttöään. Miesorjista rakennettiin sen sijaan vahvoja, 

hidasälyisiä, luonnostaan väkivaltaisia ja hyperseksuaalisia, koska tämä palveli heidän 

dehumanisoimistaan ja fyysistä hyväksikäyttöään raskaassa työssä. (Collins, 2004, s. 27, 55–

61.) 

Myös omassa aineistossani maahantulijoita dehumanisoidaan monin eri tavoin. Heihin 

viitataan halveksuvien ja rasististen ilmausten kautta sekä eläiminä, kuten toisia lintulajeja 

hyväksikäyttävinä käkinä että elottomana materiaalina, kuten jätteenä ja säkkeinä. 

Dehumanisointia on käsitteellistetty sosiaalipsykologiassa eri tavoin. 

Valtavirtasosiaalipsykologiassa se on ymmärretty esimerkiksi depersonalisaation, eli 

epäyksilöllistämisen äärimmäisenä muotona. Toisaalta dehumanisointia on lähestytty myös 

ontologisaation käsitteen kautta, joka viittaa tiettyjen vähemmistöjen esittämiseen siten, että 

heidät sijoitetaan ikään kuin ihmisyyden kategorian ulkopuolelle. (Tileagă, 2007.) 

Tileagăn (2007) kriittisen diskursiivisen psykologian otteella toteutetussa tutkimuksessa, 

jossa haastateltiin keskiluokkaisia romanialaisia, haastateltavat dehumanisoivat romaneja 

esimerkiksi vertaamalla heitä rottiin. Rottia pidetään yleisesti likaisina, kulkutauteja 

levittävinä eläiminä, joista pyritään pääsemään eroon puhtauden nimissä. Näin haastateltavat 

ikään kuin esittivät premissit (”romanit ovat rottia” sekä ”rotat täytyy eliminoida”), mutta 

jättivät lausumatta ääneen premisseistä seuraavan johtopäätöksen (”romanit tulee 

eliminoida”). (Mt.) 
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Seuraava aineistositaatti havainnollistaa, miten suomalaisen tasa-arvon puolustamisen 

repertuaarissa hyödynnetään dehumanisointia. Sitaatti on otettu blogikirjoituksesta, jossa 

kirjoittaja kuvaa vierailuaan Itä-Helsingissä. Kirjoituksessa kuvataan narratiivin muodossa 

erilaisia kohtaamisia rodullistettujen miesten kanssa joukkoliikenteessä ja julkisilla paikoilla. 

Maahantulijamiehiä toiseutetaan pitkin blogikirjoitusta viittaamalla heihin rasistisiin 

stereotypioihin nojautuvilla ilmauksilla. Aineistositaatti on poimittu blogikirjoituksen 

loppupuolelta, jossa kirjoittaja on jo matkalla takaisin keskustaan päin. 

Aineistoesimerkki 12 

Noustessani bussiin kohtasin heti shokeeraavan kehitysmaalaisen näyn. Sarvesta olevan 

miehen kasvot tuijottivat alkuasukasmaisesti suu auki ja isot hampaat olivat vinossa eri 

suuntiin, posket lommolla. Mies kääntyi useita kertoja taaksepäin katsomaan mua tyhjillä 

silmillään. Bussi oli lähes täynnä, mutta järkytyksekseni siellä istui vain kourallinen 

valkoisia. (B2, 2019) 

 

Aineistositaatissa liikennevälineessä olevasta miehestä rakennetaan epäinhimillinen ja 

zombimainen olento, joka ei enää juurikaan muistuta tietoisessa tilassa olevaa ihmistä. 

Kuvailemalla yksityiskohtaisesti miehen kasvonpiirteitä ja hänen ”tyhjiä silmiään”, puhuja 

etäännyttää kohteensa ihmisyydestä. Vaikka ”sarvesta oleva mies” viittaa todennäköisesti 

Afrikan sarveksi kutsuttuun alueeseen, joka sisältää Afrikan mantereen koillisosat, ilmaisua 

voidaan tulkita tässä kontekstissa myös toisenlaisen merkityksen kautta. Aineistositaatissa 

käsite ”sarvi” yhdistettynä ”suu auki tuijottaviin kasvoihin” ja ”tyhjiin silmiin” ammentaa 

demoneihin ja demonin riivaamiin ihmisiin liittyvistä mielikuvista. 

Myös Zaborowski ja Georgiou (2019) kiinnittävät tutkimuksessaan huomiota 

maahantulijoiden epäinhimillistämiseen. He tutkivat eurooppalaisissa medioissa julkaistuja 

kuvia valtioiden rajojen yli pakenevista ihmisistä ja havaitsivat, että heidät kuvattiin 

useimmiten zombimaisina, depersonalisoituina laumoina. Zaborowskin ja Georgioun (2019) 

mukaan ihmisten epäyksilöllistäminen esittämällä heidät suurissa joukoissa sai aikaan sen, 

että aiemmin uhreiksi kuvatuista ihmisjoukoista muodostui median esittämissä 

representaatioissa uhkaavia, eteenpäin vyöryviä massoja.  
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Suomalaisen tasa-arvon puolustamisen repertuaarissa dehumanisointi palvelee uhkakuvan 

vahvistamista: rakentamalla maahantulijamiehistä eläimellisiä ja epäinhimillisiä, heiltä 

viedään ihmisarvo. On helpompaa vastustaa epäinhimillistä, demonimaista uhkaa, joka 

vaarantaa Suomessa vallitsevan tasa-arvon ja turvallisuuden kuin todellisia ihmisiä, jotka 

ovat itse kansainvälisen suojelun tarpeessa. 

Toisessa tulkintarepertuaarissa huomionarvoista on se, miten eri tavoin miessukupuolta 

rakennetaan suhteessa etnisyyteen. Miessukupuolen ja rodullistamisen kategorisoinnit 

kietoutuvat yhteen tavalla, jota merkityksellistetään aineistossa uhan, seksuaalisen väkivallan 

ja epäinhimillisyyden teemojen kautta. Vaikka maahantulijamiehet rakennetaan rasistisiin ja 

äärimmäisen negatiivisiin konstruktioihin tukeutuen, heille osoitetaan kuitenkin samalla 

toimijuutta. Miessukupuolen ja valkoisuuden kategorisoinnit saavat yhdistyessään sen sijaan 

aineistossa hyvin erilaisia merkityksiä. Aineistossa valkoisista kantasuomalaisista miehistä 

rakennetaan väärinymmärrettyjä uhreja, joista on tehty yleisiä syntipukkeja. Tämä uhrin 

subjektipositio sisältää huomattavasti vähemmän toimijuutta, kuin maahantulijamiehille 

osoitettu positio.   

 

4.3.2.3 Huolehtiva äiti vs. holhottava lapsi 

Suomalaisen tasa-arvon puolustamisen repertuaarissa korostuu Suomen yhteiskunnan ja 

kulttuurin säilyttäminen muuttumattomana. Tulkintarepertuaarissa ammennetaan usein 

jatkuvuutta painottavista, traditionaalisista konstruktioista, kuten perinteiset perheroolit ja 

jälkikasvusta huolehtiminen. Tulkintarepertuaaria leimaakin se, miten kirjoittajat 

asemoituvat suhteessa lasten ja nuorten turvallisuuteen. Sen sijaan, että kirjoittajat ilmaisevat 

olevansa huolissaan ainoastaan naisten turvallisuudesta, he siirtävät usein huolen 

painopisteen lapsiin ja nuoriin. Tämä näkyy seuraavassa aineistositaatissa, jossa kirjoittaja 

viittaa Helsingin Kaivohuoneella tapahtuneeseen, uhrin kuolemaan johtaneeseen 

pahoinpitelyyn. Ylen uutisartikkelin mukaan poliisi kuvasi epäiltyjä tekijöitä ”ulkonäön 

perusteella ulkomaalaistaustaisiksi”. (Yleisön vihjeet auttoivat, osa Kaivopuiston 

https://yle.fi/uutiset/3-11469806
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pahoinpitelyn epäillyistä tunnistettu – 20 kysymystä poliisille nuoren miehen kuolemaan 

johtaneista tapahtumista, 29.7.2020.) 

Aineistoesimerkki 13 

Tapaus kosketti minua erityisesti varmasti siksi, että itselläni on kaksi poikaa, joiden puolesta 

pelkään yhä turvattomammaksi muuttuvaa, monikulttuurista yhteiskuntaa. (B2, 2020) 

 

Aineistositaatissa kirjoittaja asemoi itsensä ’huolehtivan äidin’ subjektipositioon. Tämä 

subjektipositio on tehokas diskursiivinen valinta, sillä se avaa puhujalle useita 

mahdollisuuksia. Asemoimalla itsensä äidiksi kirjoittaja voi vedota niihin oikeuksiin ja 

velvollisuuksiin, joita hänellä on jälkikasvunsa huoltajana. Lisäksi kirjoittaja voi muotoilla 

huolen uudella tavalla: oman turvallisuuden sijaan huoli kohdistuukin omien lasten 

turvallisuuteen. Lastensa hyvinvoinnin puolesta taistelevan, ’huolehtivan äidin’ 

subjektipositioon on helpompi liittää myönteisiä ominaisuuksia, kuten toimijuutta ja 

läheisistä välittämistä. Siirtämällä painopisteen pois omasta turvallisuudestaan kirjoittaja 

pystyy lisäksi torjumaan uhrin subjektipositiota, johon voidaan liittää passiivisuutta ja 

avuttomuutta.  

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu kulttuuristen normien rakentama ’hyvän’ tai 

’vastuullisen’ äidin konstruktio, jossa äidin tehtävänä on kartoittaa nyky-yhteiskunnassa 

lapsia vaanivia uhkia sekä hallita niitä (Lee, 2008). Tätä kulttuurisesti kierrätettyä käsitystä 

hyödynnetään myös maahanmuuttoa vastustavassa puheessa. Virkin ja Venäläisen (2020) 

nettikeskustelufoorumeja ja blogien kommenttiketjuja analysoivassa tutkimuksessa 

huolehtivan vanhemman ja normaalin kansalaisen identiteetit toimivat konstruktioina, joiden 

avulla puhujat antoivat uusia merkityksiä maahanmuuton vastustamiselle. Vetoamalla 

esimerkiksi huolehtivan vanhemman identiteettiin, puhujat muokkasivat xenofobisista 

kannanotoista sekä moraalisesti hyväksyttävämpiä että emotionaalisesti vetoavampia. Näin 

xenofobisesta puheesta tehtiin ’tavalliselle kansalaiselle’ lähestyttävämpää ja 

houkuttelevampaa. (Mt.) 

https://yle.fi/uutiset/3-11469806
https://yle.fi/uutiset/3-11469806
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Myös Sager ja Mulinari (2018) löysivät hyvin samankaltaisia diskursiivisia elementtejä 

Ruotsin maahanmuuttovastaisesta keskustelusta. He käyttävät käsitettä huolenpitorasismi 

(care-racism) kuvaamaan sitä kehystä, jonka puitteissa xenofobiset äärioikeistopuolueet 

muotoilevat poliittisen viestinsä. Sen sijaan, että puolueet keskittyisivät tuottamaan 

ainoastaan ’toisiin’ kohdistettua vihapuhetta, ne painottavat perheeseensä ja yhteisöönsä 

kohdistettua huolenpitoa ja rakkautta.  

Myös Keskisen (2018) tutkimuksessa äärinationalistisissa liikkeissä toimivat naiset 

kierrättivät hyvin samankaltaisia puhetapoja. Osallistuessaan rasististen kannanottojen 

toisintamiseen ja uudistamiseen, ”valkoiset rajavartija-femininiteetit”, kuten Keskinen 

(2018, s. 160) heitä nimitti, vetosivat puheessaan usein traditionaalisesti feminiinisenä 

pidettyihin asioihin, kuten äitiyteen, lapsiin ja perheeseen. Näitä traditionaalisia perhearvoja 

hyödynnetään myös suomalaisen tasa-arvon puolustamisen repertuaarissa, jossa korostuu 

lasten suojeleminen ulkoisilta uhilta sekä yhteiskunnan säilyttäminen turvallisena ja tasa-

arvoisena tulevia jälkipolvia varten.  

Aineistossa kiinnostavaa on se, miten ’huolehtivan äidin’ subjektipositio voidaan omaksua 

myös suhteessa toisiin valtioihin ja kansoihin. Tällöin toiset valtiot asemoidaan sen 

vastinparin, ’holhottavan lapsen’ subjektipositioon: 

Aineistoesimerkki 14 

Lisäksi on huomioitava, että Somalia on ollut pääasiassa Italian siirtomaa ja valkoihoisten 

määräily nähdään ymmärrettävästi tätä taustaa vasten imperialistisena hyökkäyksenä. 

Nykytilanteessa on kuitenkin selvää, että jos Somalia on pitkälti ulkomaisen avun varassa, niin 

avun antajilla on oikeus asettaa avulle myös ehtoja. Somalia on yhteiskunnalliselta 

kehitykseltään lapsipuolen asemassa ja rajojen asettaminen siellä tapahtuville 

ihmisoikeusloukkauksille on pidemmälle ehtineen maan osoittamaa rakkautta. Sitä ei pidä nähdä 

alistamisena. (B2, 2018) 

 

Aineistositaatti on poimittu blogikirjoituksesta, jossa puhuja käsittelee somalitytön 

elämäntarinaa käsittelevää kirjaa. Blogikirjoittaja on poiminut lukemastaan kirjasta useita eri 

kohtia, jossa kuvataan hyvin graafisesti päähenkilön kokemaa seksuaalista väkivaltaa. 

Ihmisoikeusloukkaukset, joihin aineistossa viitataan, viittaavat siten naisiin kohdistuvaan 
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väkivaltaan, kuten sukuelinten silpomiseen. Aineistositaatissa viitataan lisäksi kolonialismin 

historiaan, jonka valossa Somalian vastahakoisuus länsimaiden sekaantumiseen rakennetaan 

ymmärrettävänä. Samaan aikaan Somalian yhteiskuntaa verrataan kuitenkin lapseen, jolle 

vanhemmat, eli kehittyneemmät maat, osoittavat sekä rajoja että rakkautta. Tämän 

diskursiivisen konstruktion avulla kirjoittaja luo ’huolehtivan äidin’ ja ’holhottavan lapsen’ 

subjektipositiot.  

Aineistositaatissa ’holhottavan lapsen’ subjektipositio toimii välineenä, jonka avulla 

länsimaiden ja globaalin etelän välistä valtahierarkiaa legitimoidaan. Nykyisen status quon 

ylläpitäminen rakennetaan ikään kuin länsimaiden huolenpitona, jolla varmistetaan naisten 

oikeuksien toteutuminen ’kehittymättömissä’ maissa. Kyseinen diskursiivinen strategia, jolla 

länsimaat esitetään pitkälle kehittyneinä ja globaali etelä puolestaan taantumuksellisena, 

heijastelee eurosentristä diskurssia. Kolonialismin ajoilta kumpuavassa eurosentrisessä 

diskurssissa Eurooppa rakennetaan sivistyksen ja kehityksen keskukseksi. Täten esimerkiksi 

demokratian, tieteen, kehityksen ja vaurauden nähdään olevan alun perin lähtöisin 

Euroopasta ja valuneen sieltä muihin maanosiin. Siinä missä länsimaista historiaa silotellaan, 

ei-länsimaisiin kulttuureihin suhtaudutaan alentuvasti tai jopa demonisoiden. (Shohat & 

Stam, 2005.) 

Myös Keskisen (2013) radikaalia oikeistopopulismia ja maahanmuutonvastaista puhetta 

koskevassa tutkimuksessa nousi esiin diskurssi sivilisaatioiden evoluutiosta. Siinä kulttuurit 

ymmärretään toisistaan selvästi erillisinä entiteetteinä, jotka voidaan asettaa keskenään 

hierarkkiseen järjestykseen niiden evolutiivisen kehityksen perusteella. Tämä toistaa 

kolonialismin ajoilta kumpuavaa fantasiaa, jossa länsimaat sijoitetaan hierarkian huipulle ja 

sen myötä valkoiset esitetään muihin ’rotuihin’ nähden ylivoimaisina. (Mt.) 

Suomalaisen tasa-arvon puolustamisen repertuaarissa kyseinen konstruktio länsimaiden ja 

sen myötä valkoisen ’rodun’ ylivoimaisuudesta toimii välineenä, jonka avulla Suomi ja 

suomalaisuus asetetaan globaalin etelän ja sen kulttuurien yläpuolelle. Vetoamalla 

traditionaalisiin, myönteisiä assosiaatioita sisältäviin konstruktioihin, kuten huolenpitoon, 

blogikirjoittajat voivat kietoa viestinsä välittämisen, arvostuksen ja suojelun retoriikkaan. 

Tulkintarepertuaarin perustana on kuitenkin konstruktio valkoisuuden ylivoimaisuudesta, 
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jota kierrättämällä puhujat voivat esittää ’kehittymättömistä’ maista Suomeen kohdistuvan 

maahanmuuton uhkana suomalaiselle tasa-arvolle. Kyseinen konstruktio valkoisuuden 

ylivoimaisuudesta on yksi niistä teemoista, joita käsittelen lisää seuraavassa luvussa. 

Diskussiossa siirryn analyysini toiseen vaiheeseen, eli tarkastelen, mitä funktioita löytämäni 

tulkintarepertuaarit ja subjektipositiot palvelevat aineistossa.  
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5 DISKUSSIO 

Analyysini tuloksena aineistosta erottui kaksi tulkintarepertuaaria, joista blogikirjoittajat 

ammensivat puhuessaan maahanmuutosta ja tasa-arvosta: ’naisten oikeuksien puolustamisen 

repertuaari’ ja ’suomalaisen tasa-arvon puolustamisen repertuaari’. Molemmissa 

tulkintarepertuaareissa subjektipositioita rakennettiin dikotomioihin nojautuen. Naisten 

oikeuksien puolustamisen repertuaarissa näitä subjektipositiopareja olivat ’alistettu 

musliminainen vs. suomalainen naisten oikeuksien edistäjä’ sekä ’todellisen tasa-arvon ajaja 

vs. harhautunut feministi’. Suomalaisen tasa-arvon puolustamisen repertuaarissa niitä olivat 

puolestaan ’arvoistaan tinkimätön liberaali suomalainen vs. julma fundamentalisti’, 

’syntipukiksi joutunut suomalainen mies vs. pedonkaltainen maahanmuuttajamies’ sekä 

’huolehtiva äiti vs. holhottava lapsi’.  

Tässä luvussa kokoan yhteen analyysini tulokset. Lisäksi pohdin diskursiiviselle 

lähestymistavalle ominaisesti, mitä funktioita identifioimillani tulkintarepertuaareilla ja 

subjektipositioilla on (Potter & Wetherell, 1987, s. 168.). Näin ollen kiinnitän huomioni 

siihen, mitä tarkoitusta ne palvelevat aineistossani ja mitä seurauksia on sillä, että kirjoittajat 

käyttävät juuri kyseisiä konstruktioita. Kriittisen diskursiivisen psykologian lähestymistavan 

mukaisesti olen kiinnostunut erityisesti siitä, miten mikrotason paikallisia puhetapahtumia ja 

makrotason laajempia yhteiskunnallisia diskursseja rakennetaan suhteessa toisiinsa (Locke 

& Budds, 2020). 

Käsiteltyäni tulkintarepertuaarien ja subjektipositioiden funktioita siirryn tarkastelemaan, 

miten aineistossani merkityksellistetään erilaisia intersektionaalisia kategorisointeja. Lisäksi 

erittelen, millä tavoin kyseiset kategorisoinnit toimivat aineistossa eriarvoistavina 

diskursiivisina strategioina. Lopuksi esitän arvioita tutkielmastani ja pohdin, minkälaisia 

merkityksiä tulokseni saavat laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa.   
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5.1 Tulkintarepertuaarien ja subjektipositioiden funktiot 

Molemmilla tulkintarepertuaareilla on aineistossa sama yhteinen pääfunktio: maahanmuuton 

vastustaminen. Hyödyntämällä erilaisia keskenään risteäviä kategorisointeja 

tulkintarepertuaarit päätyvät tähän päämäärään kuitenkin eri reittejä. Näin ollen niillä on 

molemmilla myös omat erityispiirteensä, jotka palvelevat erilaisia tarkoitusperiä 

femonationalistisessa puheessa. Käsittelen seuraavaksi näitä funktioita kummankin 

repertuaarin kohdalla erikseen, jonka jälkeen siirryn pohtimaan, mitä laajempia 

yhteiskunnallisia seurauksia niillä on yhdessä.  

Naisten oikeuksien puolustamisen repertuaarissa maahanmuuton vastustaminen rakennetaan 

ensisijaisesti heikompien puolustamisena. Tätä tarkoitusta varten puheessa rakennetaan 

’alistetun musliminaisen' subjektipositio, joka täytyy ’vapauttaa’ häntä orjuuttavasta 

patriarkaattisesta kulttuurista ja uskonnosta. Kun ’alistetusta musliminaisesta’ on rakennettu 

passiivinen objekti, eli toiminnan kohde, rakennetaan siihen suhteessa subjekti, eli toimija. 

Tähän femonationalistisessa puheessa sijoitetaan äärinationalistinen nainen, joka 

asemoidaan ’suomalaisen naisten oikeuksien edistäjän’ sekä ’todellisen tasa-arvon ajajan’ 

subjektipositioihin. Femonationalistisen vapautusoperaation vastustajaksi rakennetaan 

puolestaan ’harhautunut feministi’, joka ei todellisuudesta irtautuneena ymmärrä omaa 

etuoikeutettua asemaansa vapaana, länsimaisena naisena.  

Tämän yksinkertaistavan, narratiivimaisen asetelman avulla nationalistit voivat muotoilla 

poliittisen viestinsä vaikuttavammaksi. Se, mikä yleensä ilmaistaan tiettyjen ihmisryhmien 

torjumisena ja poiskäännyttämisenä saakin nyt altruistisia sävyjä: maahanmuuton ja 

erityisesti islamin vastustaminen rakentuu ’heikompien’ puolelle asettumisen ja auttamisen 

kautta. Tämä kierrättää Mulinarin ja Neergaardin (2012, s. 17) löytämää diskurssia, jonka 

avulla äärioikeistolaisessa ruotsidemokraateissa toimivat naispoliitikot kietoivat viestinsä 

välittämiseen. Esiintymällä henkilöinä, joiden ensisijaisena agendana on toisista 

välittäminen, poliitikot kykenivät helpommin perustelemaan syrjiviä kannanottojaan (mts. 

17). 
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Näin aiemmin vastustamiseen perustuva poliittinen viesti muuttuu pintapuolisesti sävyltään 

positiivisemmaksi ja sen myötä houkuttelevammaksi. Tämä viesti voi olla suunnattu 

erityisesti naiseksi identifioituville blogin lukijoille, jotka ovat potentiaalisesti 

äärinationalistisen liikkeen uusia jäseniä tai äänestäjiä. Naisen positiosta esitetty kutsu 

”meille” jotka voimme yhdessä muuttaa asioita, tarjoaa lukijalle houkuttelevaa 

subjektipositiota, jossa hän voi liberaalina, länsimaisena naisena liittyä osaksi suurempaa 

joukkoa ja taistella ’alistettujen musliminaisten’ puolesta. Viestin vaikuttavuus perustuu 

siihen, että se leikittelee joukkovoiman ja voimaantumisen elementeillä.  

Naisten oikeuksien puolustamisen repertuaarissa kierrätetty vaatimus ’alistettujen 

musliminaisten’ vapauttamisesta on löydetty myös aiemmista tutkimuksista. Esimerkiksi 

Saresman ja Lähdemäen (2014, s. 14) analysoimissa nettifoorumeissa keskustelijat esittivät 

tarpeen puuttua sukupuolten väliseen epätasa-arvoon ”islamilaisessa maailmassa”. 

Kyseisissä kommenteissa länsimainen tai suomalainen tasa-arvokäsitys haluttiin viedä myös 

kansallisvaltion rajojen ulkopuolelle, islaminuskoisiin maihin. Huomionarvoista 

kommenteissa oli kuitenkin se, ettei niissä esitetty naisten valta-aseman kasvattamista 

yleisesti, vaan sen sijaan muslimimiesten vallan vähentämistä, jotta sukupuolten välinen ero 

tasaantuisi. (Mt.) 

Naisten oikeuksien puolustamisen repertuaarissa islam ja tasa-arvo esitetään toisensa 

poissulkevina. Tämä palvelee sitä, että puhujat voivat rationalisoida ja oikeuttaa 

islamofobisia kannanottojaan. Kun sekä islamin uskonto että islamia harjoittavat kulttuurit 

esitetään läpeensä patriarkaattisina, väkivaltaisina ja liberaalien arvojen vastaisena, voidaan 

helpommin esittää, että musliminaisten hyvinvoinnin nimissä maahantulijoiden tulee luopua 

islamista ja assimiloitua suomalaiseen yhteiskuntaan täysin.  

Joppken (2010, s. 137–140) mukaan liberalismi kutsutaan avuksi usein silloin, kun 

maahantulijoita halutaan integroida länsimaisiin yhteiskuntiin myös sellaisilla tavoilla, joita 

ei voida laeilla tai asetuksilla määrätä. Tämän maahanmuuttovastaisen logiikan mukaan 

muslimit tulee sulkea eurooppalaisten yhteiskuntien ulkopuolelle, sillä he eivät edusta 

riittävästi liberaaleja arvoja, kuten sukupuolten välistä tasa-arvoa ja seksuaalivähemmistöjen 

oikeuksia (mts. 137–140). Islamin ja sen myötä myös muslimikulttuurien rakentaminen 
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fundamentalistisiksi, epätasa-arvoisiksi ja väkivaltaisiksi on diskurssi, jota kierrätetään sekä 

Suomessa (esim. Keskinen, 2011; Lähdesmäki & Saresma, 2014) että muualla maailmalla, 

kuten Ruotsissa (Sager & Mulinari, 2018), Belgiassa (Rahbari, 2021), Iso-Britanniassa 

(Haritaworn ym., 2008), Australiassa (Ho, 2007), Tanskassa ja Alankomaissa (Fekete, 2006) 

sekä Intiassa ja Yhdysvalloissa (Leidig, 2021). 

Tämän lisäksi naisten oikeuksien puolustamisen repertuaari toimii välineenä, jolla voidaan 

tehdä erontekoa äärinationalistien poliittisiin vastustajiin sekä feministeihin. Vetoamalla 

’heikompien suojelun’ agendaansa, kaikki ne, jotka asettuvat tätä pyrkimystä vastaan, 

voidaan esittää moraalittomina tai vähintäänkin motiiveiltaan kyseenalaisina. ’Harhautuneen 

feministin’ subjektipositio toimii repertuaarissa tehokkaana retorisena välineenä, jonka 

avulla puhujat niputtavat niin vihervasemmiston, ’suvaitsevaiset’ kuin antirasistisiksi 

identifioituvat feministitikin yhteen samaan kategoriaan.  

Aineistossa hyödynnetyt diskursiiviset strategiat, joiden avulla kirjoittajat erottavat naisten 

oikeuksien puolustamisen feminismistä, muistuttavat aiemmissa tutkimuksissa löydettyjä 

puhetapoja. Esimerkiksi Rileyn (2001) tutkimuksessa miesvaltaisilta ammattialoilta 

valikoidut, mieheksi identifioituvat haastateltavat tekivät erontekoa feminismin ja 

feministien välille. Tämä heijastelee Rileyn (2001) mukaan sitä, miten monissa nykyisissä 

länsimaisissa yhteiskunnissa feminististen arvojen kannattamisesta on tullut normatiivista, 

mutta samaan aikaan feministejä rakennetaan kielteisiin konstruktioihin nojaten. 

Edleyn ja Wetherellin (2001) haastattelututkimuksessa feministejä kuvattiin puolestaan 

kahden tulkintarepertuaarin avulla. Toinen tulkintarepertuaari rakensi feministit 

kohtuullisiksi, tavallisiksi ja tasa-arvoa tavoitteleviksi, kun taas toinen rakensi heidät 

kohtuuttomiksi, epärationaalisiksi ja tavoitteissaan äärimmäisiksi (mt.). Oman aineistoni 

puhetavat eroavat tästä siten, että blogikirjoittajat varaavat käsitteen ’feministi’ tarkoittamaan 

yksinomaan Edleyn ja Wetherellin (2001) löytämistä konstruktioista jälkimmäistä, eli 

kohtuutonta ja äärimmäistä. Lisäksi kirjoittajat asemoituvat naisten oikeuksien kannattajiksi 

vain silloin, kun he argumentoivat musliminaisten vapauttamisen puolesta – eivät koskaan 

suhteessa länsimaisiin naisiin.  
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Aineistossa ’harhautuneen feministin’ subjektipositiota leimaa dogmaattisuuden ja 

hyväosaisuuden aiheuttama kyvyttömyys nähdä ’todellisia’ ongelmia, kuten islamin 

patriarkaattisuutta ja alistavuutta. Länsimaisesta feminismistä rakennetaan ideologia, joka on 

ikään kuin eksistentiaalisessa kriisissä havaittuaan muuttuneensa tarpeettomaksi ’jo 

saavutetun’ tasa-arvon myötä ja on sen vuoksi ajautunut keskittymään täysin ’epäolennaisiin’ 

asioihin, kuten sukupuolten moninaisuuteen tai kantasuomalaisten miesten harjoittamaan 

lähisuhdeväkivaltaan. Tapa, jolla antirasisteiksi identifioituvista feministeistä ja 

vihervasemmiston kannattajista rakennetaan aineistossa Suomen yhtenäisyyttä ja nykyistä 

konsensusta uhkaava vihollinen, resonoi monissa aiemmissa tutkimuksissa löydettyjen 

diskurssien kanssa (esim. Keskinen, 2011; Lähdesmäki & Saresma, 2014; Saresma, 2017; 

Venäläinen & Virkki, 2019).  

Suomalaisen tasa-arvon puolustamisen repertuaarissa sen sijaan suomalaisuus rakennetaan 

tasa-arvon varaan. Niputtamalla nämä kaksi konstruktiota yhteen, repertuaarissa rakennetaan 

yksinkertainen yhtälö, jossa suomalaisuus merkitsee tasa-arvoa ja toisaalta tasa-arvo 

merkitsee suomalaisuutta. Nämä toimivat ikään kuin premisseinä johtopäätökselle, jonka 

mukaan kaikki suomalaisuuden kategorian ulkopuolelle sijoittuva on pohjimmiltaan epätasa-

arvoista ja kaikki epätasa-arvo puolestaan ei-suomalaisuutta. Repertuaarissa kierrätetäänkin 

logiikkaa, jonka mukaan ainut tapa varjella tasa-arvoa on säilyttää suomalaisuus ’puhtaana’ 

muiden kulttuurien ja uskontojen vaikutukselta. 

Tätä logiikkaa rakennetaan siten, että suomalainen kulttuuri esitetään evoluutiossa 

pidemmälle kehittyneenä kuin globaalin etelän kulttuurit. Näin suomalainen kulttuuri 

voidaan asettaa hierarkiassa muiden yläpuolelle ja esittää, että muilla kulttuureilla on siihen 

ainoastaan haitallisia vaikutuksia. Asettamalla globaalin etelän valtiot ’holhottavan lapsen’ 

subjektipositioon puhujat voivat esittää, että kyseisten valtioiden kansalaiset ovat tasa-

arvoasioissa kehittymättömiä ja valistumattomia, eikä heitä siten tulisi päästää Suomeen.  

Kyseinen konstruktio, jossa globaalin etelän maat esitetään ’kehittymättöminä’ tai 

’sivistymättöminä’ ja länsimaat sitä vasten ’valistuneina’, kumpuaa imperialismin ajoilta ja 

toisintaa hierarkkista asetelemaa lännen ja ’muun maailman’ välillä (Ashcroft ym., 2013, s. 

191–192). Näin lännestä asetetaan normi, jota vasten kaikki ei-länsimaat rakennetaan 
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poikkeavina, alempiarvoisina ja hallittavina (Torgovnick, 1990, s. 21). Toisaalta 

’holhottavan lapsen’ konstruktio heijastelee myös sitä, miten mustista orjista Yhdysvalloissa 

rakennettiin aikoinaan representaatiota lapsekkaina ja vastuuttomina, jotta valkoiset 

orjaisännät pystyivät asemoitumaan suhteessa heihin ’vastuullisiksi isähahmoiksi’ (Wynter, 

1979).   

Suomalaisen tasa-arvon puolustamisen repertuaarissa suomalaisen tasa-arvon esitetään 

olevan vakavasti uhattuna. Tasa-arvoa uhkaavaksi rakennetaan ’julman fundamentalistin’ ja 

’pedonkaltaisen maahanmuuttajamiehen’ subjektipositiot. ’Julman fundamentalistin’ 

subjektiposition funktiona on se, että kaikki muslimit voidaan rakentaa yhtenäiseksi 

ryhmäksi, jota kuvaa suvaitsemattomuus, äärimäisyys ja joustamattomuus. Tämän 

subjektiposition avulla luodaan kauhukuva dystooppisesta tulevaisuudesta, jossa 

maahantulijoiden mukanaan tuoma islam on muuntanut Suomen totalitaristiseksi valtioksi. 

Tätä subjektipositiota vasten rakennetaan suomalaista yhteiskuntaa puolustava ’arvoistaan 

tinkimättömän liberaalin suomalaisen’ positio, jonka funktiona on korostaa suomalaisuuden 

erityislaatuisuutta: periksiantamattomuutta, periaatteellisuutta, väkivallattomuutta ja 

suvaitsevaisuutta. 

’Pedonkaltaisen maahanmuuttajamiehen’ subjektipositiota saatetaan puolestaan hyödyntää 

vahvojen, kielteisten tunnereaktioiden lietsomiseen. Esittämällä maahantulijat vaarallisina, 

eläimellisinä ja tuhoisien viettien ajamina mobilisoidaan pelon ja vihan tunteita (Virkki & 

Venäläinen, 2020). Näin maahantulijamiehistä rakennetaan kohde, jota on helpompi 

halveksua ja jonka ihmisarvo voidaan kieltää.  

Toisaalta ’pedonkaltaisen maahanmuuttajamiehen’ ja seksuaalisen väkivallan 

konstruktioiden voidaan nähdä ammentavan symboliikasta, jossa naisten kehot rinnastetaan 

kansallisvaltion rajoihin. Tämän symboliikan myötä naisten kehoista tulee ikään kuin 

kansallisvaltion omaisuutta. (Mostov, 1995.) Koska naisia käytetään usein kollektiivisen ja 

kansallisen ’kunnian’ symbolina ja historiassa naisia on rangaistu vihollisen kanssa 

’veljeilystä’ (Yuval‐Davis, 1993, s. 627), tulkintarepertuaarin voidaan ajatella nojautuvan 

metaforaan, jossa maahantulijamiehet uhkaavat naisten kehojen myötä myös Suomen 
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kunniaa. Näin naisten kehoista voi tulla sekä symbolisessa että materiaalisessa mielessä eri 

ryhmien välisten valtakamppailujen  taistelukenttiä (Keskinen, 2011, s. 4). 

Samalla tavalla ’huolehtivan äidin’ subjektiposition voidaan nähdä ammentavan 

laajemmista, kulttuurisesti kierrätetyistä diskursseista, jotka tulevat mahdollisiksi juuri siksi, 

että kirjoittajat puhuvat naisen positiosta käsin. Femonationalistisissa diskursseissa naisista 

rakennetaan kansallisvaltion synnyttäjiä ja sen biologisen jatkuvuuden turvaajia (Farris, 

2017, s. 72). Toisaalta biologisen ulottuvuuden lisäksi naisten tehtäväksi yhteiskunnassa 

rakennetaan usein myös kulttuurin tapojen, perinteiden ja äidinkielen siirtäminen 

sukupolvelta toiselle (Yuval‐Davis, 1993, s. 627). Suomalaisen tasa-arvon puolustamisen 

repertuaarissa ’huolehtivan äidin’ subjektipositio onkin hyvin tehokas retorinen väline, jonka 

avulla puhuja voi hakea oikeutusta puheorientaatiolle, jota muuten saatettaisiin pitää 

sosiaalisesti tuomittavina. Asemoidessaan itsensä äidin positioon, puhuja voi nojautua 

normatiiviseen käsitykseen, jonka mukaan vanhemman tulee tehdä kaikki se, mitä hänen 

vallassaan on, suojellakseen jälkikasvuaan (Virkki & Venäläinen, 2020). Samaan aikaan 

puhuja voi myös vedota kasvatustehtävänsä yhteiskunnalliseen merkitykseen ja kansakunnan 

jatkuvuuteen: suojelemalla jälkikasvuaan hän siirtää myös suomalaista kulttuuri- ja 

geeniperimää eteenpäin.  

Toisaalta ’huolehtivan äidin’ ja ’syntipukiksi joutuneen suomalaisen miehen’ 

subjektipositioiden funktiot voidaan nähdä osittain samansuuntaisina. Niiden molempien 

yhtenä funktiona on tehdä femonationalistisesta diskurssista helposti lähestyttävämpää ja 

samaistuttavampaa. Molemmat rakennetaan subjektipositioiksi, joilla on hyvät aikeet: 

’syntipukiksi joutunut suomalainen mies’ on tavallinen kansalainen, joka haluaa naisten 

parasta suojelemalla heitä maahantulijamiehiltä, mutta joutuu sen sijaan tuulesta temmattujen 

syytösten kohteeksi (ks. myös Saresma, 2017, s. 233–235). ’Huolehtiva äiti’ on sen sijaan 

kuin kuka tahansa vanhempi, joka on huolissaan jälkikasvunsa turvallisuudesta. Tällaiset 

’tavallisen kansalaisen’ tai ’huolehtivan vanhemman’ konstruktiot ovat vetoavia 

identiteettejä, jotka tekevät xenofobisista kannanotoista houkuttelevia myös 

äärinationalististen liikkeiden ulkopuolisille ihmisille (Virkki & Venäläinen, 2020). 
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5.2 Intersektionaaliset kategorisoinnit ja eriarvoistavat diskursiiviset strategiat 

Kuten molemmista tulkintarepertuaareista on havaittavissa, femonationalistisessa puheessa 

hyödynnetään jatkuvasti erilaisia intersektionaalisia kategorisointeja, joita 

merkityksellistetään puhujien poliittisen agendan mukaisesti. Naisten oikeuksien 

puolustamisen repertuaarissa tätä merkityksellistämistä tehdään erityisesti suhteessa naisen 

kategoriaan, joka jaotellaan ’meihin’ ja ’heihin’. Naisen kategorian ytimeen sijoitetaan ’me’: 

’tavalliset’ kantasuomalaiset naiset, joita määrittää valkoisuus, liberaalius, länsimaalaisuus, 

isänmaallisuus, ’heikompien’ puolustaminen, voimaantuminen ja toimijuus.  

Vaikka ’meidän’ kategoria rakennetaan musliminaisten vapauttamisen verukkeella joukoksi, 

jonka pyrkimyksenä on yhteiskunnan valtasuhteiden muuttaminen, tämä haastaminen on 

kuitenkin näennäistä. Aineistossa ’meidän’ kategoriaa hyödynnetään tavalla, joka 

pikemminkin toisintaa valtahierarkioita kuin haastaa niitä. Femonationalistinen 

vapautusprojekti rajoitetaan musliminaisiin, eikä sukupuolten välisiä valtasuhteita 

suomalaisessa yhteiskunnassa siten haasteta. Lisäksi kantasuomalaisen naisen länsimainen 

liberalismi rakennetaan hyvin kapea-alaiseksi aatteeksi, jossa liberaaleja arvoja kannatetaan 

vain silloin, kun ne tukevat nykyistä heteronormatiivista, binaariseen sukupuolikäsitykseen 

perustuvaa yhteiskuntajärjestystä.  

Tästä ’tavallisen kantasuomalaisen’ naisen kategoriasta erotetaan kaksi ryhmää, joista toinen 

määritellään uskonnollisuuden ja etnisyyden ja toinen poliittisen suuntautumisen kautta. 

Näistä ensimmäisen, musliminaisen kategorian, funktiona on korostaa ’tavallisen 

kantasuomalaisen’ naisen toimijuutta sekä rakentaa femonationalistiselle vapautusprojektille 

tarkoitus ja päämäärä. Aineistossa kategorioiden risteymä, jossa islamin harjoittaminen, 

naisen sukupuolikategoria ja kaikki valkoisuuden ulkopuolelle asettuva yhdistyvät, 

merkityksellistetään alistuneisuuden, passiivisuuden, uhrin aseman ja toiseuden kautta. 

Stigmatisoimalla esimerkiksi musliminaisten pukeutumista, kategoriaa toiseutetaan ja 

eksotisoidaan. Näin vahvistetaan erontekoa ’meidän’ ja ’heidän’, suomalaisuuden ja ei-

suomalaisuuden, välillä.  
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Musliminaisten kategorian lisäksi ’tavallisista kantasuomalaisista’ naisista erotetaan ne 

naiset, jotka edustavat erilaista poliittista suuntausta ja ajavat ’vääränlaista’ tasa-arvoa. Tämä 

eronteko on femonationalistisessa diskurssissa olennaista, sillä antirasistisen feminismin 

agendana on haastaa niitä samaisia etnisyyteen, ’rotuun’ ja sukupuolten välisiin suhteisiin 

perustuvia valtahierarkioita, joita femonationalistisella puheella pyritään säilyttämään. Jotta 

’tavallisen kantasuomalaisen’ naisen kategoriasta ei rakennu äärinationalistiselle ideologialle 

uhkaava, kantasuomalaisen naisen kategorian sisälle rakennetaan ’pettureiden’ kategoria, 

joka nakertaa kansallisvaltion yhtenäisyyttä sen sisäpuolelta. Se, että antirasistiset naiset 

rakennetaan pettureina, jotka eivät arvosta omaa ’rotuaan’ ja kansallisvaltiotaan riittävästi, 

toimii välineenä, jolla rakennetaan hierarkioita valkoisten naisten välille (Venäläinen & 

Virkki, 2019). 

Siinä missä naisten oikeuksien puolustamisen repertuaarissa merkityksiä rakennetaan naisen 

sukupuolikategorian kautta, suomalaisen tasa-arvon puolustamisen repertuaarissa 

merkityksellistäminen keskittyy pääasiassa miehen sukupuolikategoriaan. 

Femonationalistisessa diskurssissa rakennettu uhkan konstruktio saisi puhujien agendan 

kannalta vääränlaisia merkityksiä, jos miesten kategoria kokonaisuudessaan rakennettaisiin 

aggressiiviseksi, alistavaksi ja hyperseksuaaliseksi. Tämän vuoksi kantasuomalaisuus, 

valkoisuus ja miehen sukupuolikategoria yhdessä rakennetaan hyväntahtoiseksi, 

harmittomaksi, väärinymmärretyksi ja aiheettomasti syytetyksi.  

Tästä uhriksi rakennetun kantasuomalaisen miehen kategoriasta erotetaan rodullistetut 

maahantulijamiehet. Maahantulijamiesten kategoriaan sijoitetaan sellaiset rakenteelliset 

ongelmat kuin seksuaalinen väkivalta, patriarkaattinen sukupuolijärjestelmä ja tasa-arvon 

puutteet. Näin femonationalistinen diskurssi kykenee demonisoimaan maahantulijamiehiä 

sen ulottumatta kuitenkaan kantasuomalaisiin miehiin ja kantasuomalaisten miesten 

kategoria voidaan siten säilyttää tahriintumattomana.  

Kaikki valkoisen kantasuomalaisen miehen kategorian ulkopuolelle sijoitettu 

merkityksellistetään sen sijaan uhkaksi, joka rakennetaan eläimellisyyden, itsehillinnän 

puutteen ja julmuuden kautta. Sen lisäksi, että itsehillinnän puutetta korostamalla 

maahantulijamiehistä rakennetaan vaarallisempia, se voi toimia myös moraalisen arvioinnin 
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mittarina (Skeggs, 2005). Esittämällä maahantulijamiehet kykenemättömänä kontrolloimaan 

seksuaalisia tai väkivaltaisia impulssejaan, heidät voidaan rakentaa moraalisesti 

huonommiksi, kun taas kantasuomalaiset miehet voidaan esittää sitä vasten rationaalisina, 

itsekontrolliin kykenevinä yksilöinä ja siten moraalisesti parempina (Venäläinen & Virkki, 

2019). Tämän mekanismin avulla myös miehen sukupuolikategorian sisälle luodaan siten 

arvottavia statushierarkioita, joissa ’rotua’, uskonnollisuutta ja kansalaisuutta käytetään 

määrittelemään moraalista paremmuutta. 

Hyödyntämällä näitä intersektionaalisia kategorisointeja femonationalistinen diskurssi 

rakentaa ja uusintaa hierarkioita kummankin sukupuolikategorian sisällä: sekä naisen että 

miehen kategoriassa valkoinen, äärinationalistinen kantasuomalaisuus rakennetaan normiksi, 

joka asetetaan kyseisessä sukupuolikategoriassa kaiken muun yläpuolelle. Kuten aineistosta 

on siten havaittavissa, sukupuolen kategorian merkityksellistäminen eri tavoin suhteessa 

etnisyyteen, uskonnollisuuteen, ’rotuun’ ja poliittiseen suuntautumiseen palvelee 

kummankin tulkintarepertuaarin kohdalla samoja funktiota: maahanmuuton vastustamista ja 

nykyisten valtahierarkioiden säilyttämistä ennallaan. 

Aineistossa on havaittavissa kahdenlaista tendenssiä, joilla kategorisointeja tehdään. 

Toisaalta puheessa rakennetaan intersektionaalisten erontekojen avulla edellä kuvatun 

kaltaisia kategorisointeja, jotka tekevät esimerkiksi sukupuolikategorioista monisyisempiä ja 

vivahteikkaampia. Nämä kategorisoinnit leikkaavat perinteisen naisen ja miehen 

kategorioiden läpi ja tuottavat uusia, femonationalistisessa diskurssissa hyödynnettyjä 

alakategorioita. Samaan aikaan aineistossa tuotettu puhe pohjautuu kuitenkin binaariseen 

ajatteluun, jossa esimerkiksi miehen ja naisen tai kantasuomalaisen ja maahantulijan 

kategoriat rakennetaan toisistaan selkeästi erillisinä ja usein myös toistensa vastakohtina.  

Binaarisen ajattelun voidaan nähdä kumpuavan imperialistisesta logiikasta, jossa ihmisiä ja 

valtioita jaotellaan toisilleen vastakkaisiin kategorioihin. Näitä binaarisia rakenteita on 

hyödynnetty kautta historian, kun on perusteltu ja oikeutettu imperialismiin pohjautuvaa 

maailmanjärjestystä. Binaarisessa ajattelussa toistensa vastinpareiksi miellettyjä kategorioita 

ovat esimerkiksi kolonisoitu/kolonialisti, musta/valkoinen, jälkeenjäänyt/kehittynyt, 

eläimellinen/ihmismäinen, oppilas/opettaja.  (Ashcroft, Griffiths & Tiffin, 2013, s. 18–19.) 
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Binaarinen jaottelu lisää eriarvoisuutta kahden eri mekanismin kautta. Näistä ensimmäinen 

on se, miten binaarisessa ajattelussa kaikki vastinparien väliin tai ulkopuolelle sijoittuva 

jätetään huomiotta. (Ashcroft, 2013, s. 18–19.) Aineistossani tämä voidaan havaita siinä 

tavassa, jolla sukupuolikategoria rakennetaan nainen/mies -vastinparien varaan. Binaarinen 

sukupuolikäsitys esitetään itsestäänselvyytenä, jota ei problematisoida missään vaiheessa ja 

sen seurauksena nainen ja mies rakennetaan ainoiksi mahdollisiksi sukupuoli-identiteeteiksi. 

Kun sukupuolen moninaisuus jätetään kokonaan huomiotta, muunsukupuoliset suljetaan 

samalla sosiaalisen todellisuuden ulkopuolelle. 

Toinen binaarisen ajattelun ongelma on, että vastinparit sisältävät yleensä itsessään 

hierarkkisen asetelman, jossa toinen puolisko käsitetään dominoivaksi. Tämä muodostuu 

erityisen vahingolliseksi, kun luodaan yhdistelmiä, joissa jokaisesta parista tuodaan yhteen 

joko sen alisteiseksi tai dominoivaksi ymmärretty puolisko: näin rakentuvat esimerkiksi 

’kolonisoitu, musta, jälkeenjäänyt, eläimellinen, oppilas’ sekä ’kolonialisti, valkoinen, 

kehittynyt, ihmismäinen, opettaja’. (Ashcroft ym., 2013, s. 18–19.)  

Aineistossani tämä näkyy siinä, minkälaisiin konstruktioihin nojautuen etnisyyttä, ’rotua’, 

uskonnollisuutta ja kansalaisuutta rakennetaan. Aineistossa ammennetaan jatkuvasti 

binaarisista jaotteluista, kuten suomalaisuus/ei-suomalaisuus, sivistys/primitiivisyys, 

liberalismi/fundamentalismi ja tasa-arvoisuus/patriarkaattisuus. Näistä aineksista kootaan 

yhtenäisiä, stereotyyppisiä kuvauksia, joista rakentuvat ’suomalaisen, sivistyneen, liberaalin 

ja tasa-arvoisen’ sekä ’ei-suomalaisen, primitiivisen, fundamentaalisen ja patriarkaattisen’ 

konstruktiot. Nämä rakennelmat eivät ota huomioon eri kategorioiden sisäisiä eroja, 

sosiaalisen todellisuuden monivivahteisuutta tai yksilöitä: sen sijaan niiden avulla 

suomalaisuus voidaan rakentaa myönteisten piirteiden kautta ja siten esittää se parempana ja 

arvokkaampana kuin ei-suomalaisuus. 

Näiden binaaristen konstruktioiden myötä rasismi on aineistossa jatkuvasti läsnä. Rastaan 

(2005, s. 84)  mukaan pelkän ihonvärin havaitseminen ei ole itsessään rasismia, vaan 

rasismissa on aina mukana arvottava puoli, jonka perusteella eri ihmisryhmiä 

merkityksellistetään ja asetetaan suhteessa toisiinsa. Rodullistamisessa, eli prosesseissa, 

joilla ’rotuja’ tuotetaan, arvottaminen onkin keskeisessä roolissa. Se perustuu joko todellisille 
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tai oletetuille biologisille piirteille, joille annetaan erilaisia merkityksiä ja joiden mukaan 

sosiaalisia suhteita rakennetaan. (Miles, 1989, s. 75–77.) 

Aineistossa rasismi tulee esiin erityisesti siinä tavassa, jolla ’rotua’ rakennetaan seksuaalisen 

väkivallan kontekstissa. Yksilön kyky tai kykenemättömyys hallita omia seksuaalisia 

impulssejaan esitetään ikään kuin biologisesti määrittyneenä piirteenä, joka selittää eroja 

’rotujen’ välillä. Kun kyse on rodullistetuista maahantulijamiehistä, yksilöiden tekemiä 

seksuaalirikoksia selitetään tällä ’synnynnäisellä’ ja ’väistämättömällä’ taipumuksella, kun 

taas valkoisten kantasuomalaisten miesten harjoittaman seksuaalisen väkivallan kohdalla ei 

turvauduta samankaltaisiin essentialistisiin selityksiin. Tapa, jolla aineistossa 

hyperseksuaalisuus, väkivaltaisuus ja primitiivisyys rakennetaan rodullistettujen 

maahantulijamiesten perustavanlaatuisiksi ominaisuuksiksi, toimii välineenä, jonka avulla 

’rotuja’ ei ainoastaan merkityksellistetä, vaan myös arvotetaan. Tämän arvottavan prosessin 

seurauksena valkoisuus esitetään muita ’rotuja’ parempana.  

Sosiaalipsykologian kentällä on tullut suosituksi käsitys, jonka mukaan rasismi voidaan 

jaotella ’vanhanaikaiseen’ ja ’uuteen’ rasismiin. Tämän käsityksen mukaan 

’vanhanaikaisessa’ rasismissa vedotaan ’rotujen’ geneettisiin eroihin ja kannatetaan 

segregaatiota, kun taas ’uudessa’ rasismissa syrjintä saa hienovaraisempia muotoja ja 

perustuu ’rodun’ sijaan esimerkiksi kulttuurien erilaisuuteen. (Leach, 2005.) Leach (2005) 

kritisoi tätä jaottelua ja argumentoi, että molempia rasismin muotoja voidaan löytää sekä 

historiassa että nykypäivänä. Myös Wieviorka (1995, s. 78, 119–120) kannattaa näkemystä, 

jonka mukaan rasismin eri muodot ovat läsnä samanaikaisesti: sekä ihmisryhmien erotteluun 

että tiettyjen ’rotujen’ alemmuuteen perustuvat rasismin logiikat tulisi nähdä toisiinsa 

kietoutuneina mekanismeina, jotka operoivat yhdessä.   

Myös oma aineistoni tukee Leachin (2005) ja Wieviorkan (1995) käsityksiä. Aineistossa 

puhujat vetoavat usein kulttuuriin ja uskontoon pyrkiessään rationalisoimaan 

maahantulijoiden demonisoimista ja epäinhimillistämistä. Tämä rationalisoimisyritys 

näyttäytyy kuitenkin pintana, joka paikoitellen varisee ja paljastaa sen alta löytyvän erilaisen 

rasismin muodon. Tällöin puhujat palaavat ’vanhanaikaisesta’ rasismista ammentaviin 

konstruktioihin, jolloin eri ’rotujen’ sekoittuminen keskenään esitetään yksiselitteisesti 
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negatiivisena asiana. ’Rotujen’ välinen segregaatio rakennetaan päämääränä, johon tulisi 

pyrkiä kaikin voimin ja kaikki valkoisuuden kategorian ulkopuolelle asettuva arvotetaan 

valtahierarkiassa valkoisuuden alapuolelle. 

 

5.3 Tutkielman arviointia 

Tämä tutkielma valottaa niitä mekanismeja, joilla maahanmuuttoa ja tasa-arvoa rakennetaan 

femonationalistisessa puheessa. Tutkielmani asettuu luontevaksi osaksi sosiaalipsykologian 

tutkimuskenttää, sillä tulokseni resonoivat aiempien sosiaalipsykologisten sekä laajemmin 

sosiaalitieteiden alaan kuuluvien tutkimusten kanssa. Nämä yhtymäkohdat näkyvät siinä, 

miten naisten oikeuksien puolustamisen repertuaarissa musliminaiset rakennetaan islamin ja 

muslimikulttuurien alistamina (Farris, 2017, s. 22–28; Ho, 2007; Lähdesmäki & Saresma, 

2014; Pettersson, 2017; Scharff, 2011), nationalistit ’todellisen’ tasa-arvon ajajina 

(Keskinen, 2011; Pettersson, 2017), feministit harhautuneina ja pettureina (Keskinen, 2011; 

Sager & Mulinari, 2018; Sakki & Pettersson, 2016) sekä äärinationalististen naisten 

poliittinen viesti voimaannuttavana (Keskinen, 2018). Suomalaisen tasa-arvon 

puolustamisen repertuaarissa puolestaan islam rakennetaan fundamentalistisena ja 

väkivaltaisena (Lähdesmäki & Saresma, 2014; Pettersson, 2017; Sakki & Pettersson, 2016), 

suomalaiset miehet ’epäonnistuneen’ tasa-arvon kärsijöinä (Saresma, 2017; Venäläinen & 

Virkki, 2019), maahantulijamiehet hyperseksuaalisina ja aggressiivisina (Leidig, 2021; 

Saresma, 2019; Venäläinen & Virkki, 2019), äärinationalistit huolehtivina vanhempina 

(Keskinen, 2018; Leidig, 2021; Virkki & Venäläinen, 2020) sekä globaalin etelän valtiot 

kehittymättöminä ja sivistymättöminä (Keskinen, 2013). 

Toisaalta tutkielmani tuo tutkimuskentälle myös jotain uutta, sillä se tarkastelee nimenomaan 

naisen positiosta käsin tuotettuja femonationalistisia diskursseja. Lisäksi tutkielmani 

teoreettinen viitekehys yhdistää intersektionaalisen näkökulman kriittisen diskursiivisen 

psykologian lähestymistapaan. Sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa näitä kahta 

lähestymistapaa on hyödynnetty yhdessä suhteellisen harvoin (Venäläinen & Menard, 2022). 
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Analyysini tuloksena löysin kaksi tulkintarepertuaaria, jotka ovat toisistaan selkeästi erillisiä 

konstruktioita. Tästä huolimatta niissä kierrätetään myös paikoin samankaltaisia elementtejä. 

Selkein yksittäinen elementti, joka toistuu molemmissa tulkintarepertuaareissa, on islamin 

demonisointi. Parkerin (1990) mukaan diskurssit ovat erillisyydestään huolimatta myös 

toisiaan tukevia, sillä ne ammentavat usein esimerkiksi samanlaisista metaforista. Näin ollen 

diskurssit pitävät sisällään piirteitä myös toisista diskursseista (mt.). Koska diskurssit ja 

tulkintarepertuaarit ovat teoreettisina konstruktioina hyvin lähellä toisiaan (Edley, 2001), 

sama piirre voidaan nähdä myös tulkintarepertuaareja kuvaavana ominaisuutena. Vaikka 

aineistosta löytämäni tulkintarepertuaarit tukevat toisiaan, niillä on kuitenkin myös 

keskenään erilaisia funktioita.  Näin ollen kaksi tulkintarepertuaaria rakentuvat osaksi 

kokonaisuutta, jossa ne saavat erilaisia merkityksiä suhteessa toisiinsa.  

Aineistossani ei näkynyt juurikaan variaatiota siinä, miten tulkintarepertuaareja 

hyödynnettiin. Yksi tätä selittävä tekijä voi olla aineistoni luonne. Ensimmäinen aineistostani 

huomioitava asia on, että se koostuu yksinomaan blogikirjoituksista. Blogikirjoituksissa 

kirjoittajat toistavat, muovaavat ja uusintavat tietyssä kulttuurissa kierrätettyjä diskursseja ja 

tulkintarepertuaareja. Kirjoituksia ei siten tuoteta suinkaan tyhjiössä, vaan niiden avulla 

otetaan kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, jota kirjoittajan ympärillä jatkuvasti 

käydään. Vaikka blogikirjoitukset asettuvat näin osaksi laajempaa dialogia, itse 

blogikirjoitusten välittömässä kontekstissa ei kuitenkaan käydä muuta vuorovaikutusta kuin 

kirjoittajan ja lukijan välillä. Koska aineistossani kirjoittajat esittävät kannanottojaan ilman, 

että niitä suoraan haastetaan kyseisessä kontekstissa, aineistossa ei välttämättä esiinny 

samankaltaista neuvottelua eri subjektipositioista tai sosiaalisten objektien 

merkityksellistämisestä kuin mitä esimerkiksi haastattelutilanteessa voisi ilmetä.  

Tämä saattaa osaltaan selittää sitä, miksi aineistossani samaa sosiaalista objektia ei tarkastella 

useasta eri näkökulmasta. Kun esimerkiksi Edleyn ja Wetherellin (2001) tutkimuksessa 

haastateltavat rakensivat feministit kahteen, toisilleen vastakkaiseen tulkintarepertuaareihin 

nojautuen ja puheessaan vuorottelivat näiden ääripäiden välillä, omassa aineistossani sen 

sijaan feministit esitetään yksinomaan negatiivisiin assosiaatioihin nojautuen. Aineistossani 

erilaiset objektit sosiaalisessa todellisuudessa rakennetaan siten usein hyvin suoraviivaisina 
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ja yksiulotteisina. Tämä yksiulotteisuus voi osaltaan vaikuttaa siihen, miksi löytämistäni 

tulkintarepertuaareista ammennetaan kontekstista toiseen suhteellisen samalla tavalla.   

Toisaalta aineistoani leimaa se, että siinä ilmenevä puhe on luonteeltaan populistista, 

poliittiseen vaikuttamiseen tähtäävää puhetta. Kaikki aineistooni valikoituneet 

blogikirjoittajat ovat nykyisiä tai entisiä vaikuttajia perussuomalaisissa, joka on useissa 

tutkimuksissa määritelty populistiseksi puolueeksi (esim. Keskinen, 2011). Populistinen 

retoriikka on luonteeltaan performatiivista ja nojaa tiettyihin elementteihin, joilla joukkoja 

pyritään mobilisoimaan. Näitä ovat esimerkiksi tunteisiin vetoava ja metaforia hyödyntävä 

kieli, yksinkertaistaminen, polarisoiminen, stereotypioiden toistaminen sekä ympäripyöreät 

ilmaisut. Lisäksi puheessa kierrätetään erilaisia uhkia ja vihollisia. (Lähdesmäki & Saresma, 

2014). Maahanmuuttoa vastustavassa puheessa nämä viholliset lähestyvät sekä Suomen 

rajojen ulko- että sisäpuolelta: ulkoapäin Suomea uhkaavat maahantulijat, kun taas 

sisältäpäin Suomen yhtenäisyyttä nakertavat ’pettureiksi’ asemoidut ’suvaitsevaiset’ (Sakki 

& Pettersson, 2016). 

Nämä populistista retoriikkaa kuvaavat piirteet näkyvät myös omassa aineistossani erityisesti 

siinä, miten moniulotteisia yhteiskunnallisia aiheita ja ihmisryhmiä esitetään 

vastakkainasetteluun, stereotypioihin ja yksinkertaistamiseen nojautuen. Tämän seurauksena 

kirjoitukset rakentavat ikään kuin yhden suuren narratiivin, jossa tapahtumat etenevät 

suhteellisen suoraviivaisesti ja jokaisella toimijalla on paikkansa. Tässä populistisessa 

retoriikassa viholliset lähestyvät joka suunnasta, ja jokainen, joka ei ole ’meidän’ puolella on 

’meitä’ vastaan. Asioiden esittäminen paikoin yksiulotteisesti saattaa palvella sitä, että lukijat 

saadaan mobilisoitumaan ja järjestäytymään äärinationalistien joukkoihin. Oman tutkielmani 

kannalta tämä tarkoittaa puolestaan sitä, ettei erilaisia sosiaalisen todellisuuden objekteja, 

kuten maahanmuuttoa tai feminismiä, esitetä aineistossani useinkaan monisävyisinä tai -

ulotteisina. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös aineistosta löytämiini tuloksiin.  

Tuloksiini vaikuttaa aineistoni luonteen lisäksi myös oma positioni feministiksi, 

antirasistiseksi ja naiseksi identifioituvana valkoisena kantasuomalaisena. Tarkoituksenani 

ei ole esiintyä jonkinlaisena objektiivisena, tutkimusaiheeni ulkopuolisena äänenä, sillä 

tiedostan, että omalla positiollani on vaikutusta läpi tutkielmani – aina aiheen ja teoreettisen 
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lähestymistavan valinnasta lähtien. Esimerkiksi aineiston analyysiini on voinut vaikuttaa se, 

että olen tiedostanut kannattavani erilaista poliittista kantaa, kuin blogikirjoittajat. Tästä 

johtuen on mahdollista, että olen lukenut aineistoa ikään kuin tämän eronteon kautta. Olen 

saattanut kiinnittää huomioni aineistossa juuri niihin kohtiin, jotka eroavat omista poliittisista 

näkemyksistäni ja siten vahvistavat erontekoa oman positioni ja äärinationalistisen 

ideologian välille. Sen sijaan ne kohdat, joissa erot eivät ole yhtä merkittäviä, ovat voineet 

jäädä huomioni – ja siten myös analyysini – ulkopuolelle.  

Potter ja Wetherell (1987, s. 182–183) korostavat reflektiivisyyden merkitystä 

tutkimusprosessissa ja painottavat, että myös diskursiivista lähestymistapaa hyödyntävä 

tutkija osallistuu omalla tutkimuksellaan sosiaalisen todellisuuden uusintamiseen ja 

muokkaamiseen. Tässä suhteessa tutkijan teksti ei poikkea hänen analysoimistaan teksteistä 

(mts. 182–183). Tämä pätee myös omassa tutkielmassani, jossa aiheen valintani myötä tulen 

samalla antaneeksi tilaa äärioikeistolaisille äänille ja rasistisille kannanotoille. 

Analysoidessani näitä rasistisia konstruktioita toistan niitä tahtomattani myös omassa 

tutkielmassani. Pyrkimyksenäni on kuitenkin kriittisen tarkastelun myötä pikemminkin 

haastaa kyseisiä konstruktiota kuin kierrättää niitä sekä vähentää niiden tehoa osoittamalla 

puheen alla piileviä kielellisiä rakenteita.  

Tämän tutkielman tavoitteet ovat linjassa teoreettiseksi viitekehykseksi valitsemani 

sosiaalisen konstruktionismin ja siihen liittyvien ontologisten olettamusten kanssa. Tästä 

syystä tutkielmani ulkopuolelle rajautuvat monet materiaalisen ulottuvuuden ilmiöt ja aiheet. 

Tutkielmani tarkoituksena ei ole siten tarkastella esimerkiksi Suomen nykyistä tasa-

arvotilannetta suhteessa muihin valtioihin tai esittää, että kaikissa valtioissa tasa-arvotilanne 

olisi keskenään samanlainen. Tarkoituksena on sen sijaan osoittaa, minkälaisilla keinoilla ja 

seurauksilla tasa-arvoa ja maahanmuuttoa rakennetaan femonationalistisessa puheessa. 

Naisten oikeuksien toteutuminen materiaalisella ulottuvuudella operoivilla mittareilla on 

tärkeä tutkimusaihe niin pohjoismaissa kuin globaalin etelän valtioissakin, mutta tällöin 

tutkimuksen lähtökohtana ovat erilaiset tieteenfilosofiset olettamukset kuin sosiaalisessa 

konstruktionismissa. 
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5.4 Lopuksi 

Tämän tutkielman työstämisen kanssa päällekkäin ajoittuu Eurooppaa laajasti järkyttänyt, 

historiallisesti merkittävä tapahtuma, jossa Venäjä hyökkäsi presidenttinsä Vladimir Putinin 

johtamana Ukrainaan helmikuussa 2022. Kyseisellä tapahtumalla, joka ensisilmäyksellä 

saattaa vaikuttaa tutkielmastani täysin irralliselta, on kuitenkin yllättäviä yhtymäkohtia 

tutkimusaiheeseeni. Putin on perustellut hyökkäystään venäläisissä medioissa väittämällä, 

että Ukrainassa vallassa ovat fasistit, joiden tavoitteena on Ukrainan venäjänkielisten 

kansanmurha. Putinin mukaan Ukrainan kansalaiset tulee fasismista johtuen ’vapauttaa’ 

erityisellä ’sotilasoperaatiolla’. (Veljeskansasta fasisteiksi, 27.2.2022.) Sen sijaan, että Putin 

esittäisi siten viestinsä aggressiivisten pyrkimysten, kuten hyökkäyksen ja valloittamisen 

muodossa, hän rakentaa narratiivin tavalla, jossa Venäjä taistelee heikompiensa puolesta ja 

vapauttaa Ukrainan alistetun kansan totalitaristisen hallinnon ikeestä.  

Putinin käyttämä retoriikka tulee paikoitellen huolestuttavan lähelle femonationalistisessa 

diskurssissa hyödynnettyä retoriikkaa. Aineistossani musliminaiset rakennetaan heikoiksi ja 

alistetuiksi, jotka äärinationalistien tulee vapauttaa totalitaristisen islamin vaikutuspiiristä. 

Lisäksi aineistossa lietsotaan vihaa ja pelkoa esittämällä, että ilman äärinationalistien 

toimenpiteitä tämä ’julma ja väkivaltainen uskonto’ vyöryy myös Suomeen ja hukuttaa 

kaiken alleen. Aineistossa kaikenlainen suvaitsemattomuus, aggressiiviset pyrkimykset ja 

toisten ihmisten epäinhimillinen kohtelu ulkoistetaan maahantulijamiehiin, joihin viitataan 

dehumanisoivilla ilmauksilla eläiminä ja jätteenä. Äärinationalistit rakennetaan sen sijaan 

tätä vasten rauhanomaiseksi joukoksi, joka pyrkii periksiantamattomuudellaan ja 

rohkeudellaan suojelemaan Suomen naisia, lapsia ja kulttuuria ulkoiselta uhalta.  

Aineistossani toisiinsa kietoutuvia sosiaalisia kategorisointeja merkityksellistetään tavalla, 

joka ylläpitää nykyistä status quoa ja toisintaa yhteiskunnan valtahierarkioita. Lisäksi näitä 

kategorisointeja hyödynnetään esimerkiksi rasististen representaatioiden kierrättämiseen. 

Jotta kyseisiä puhetapoja voitaisiin paremmin haastaa, tarvitaan enemmän tietoa niistä 

mekanismeista, joilla ne toimivat. Tähän tarkoitukseen saattaisi sopia hyvin 

haastattelututkimus, jossa maahanmuuttovastaisia henkilöitä pyydettäisiin keskustelemaan 

ryhmässä tasa-arvon ja maahanmuuton teemoista. Tällöin haastateltavat saattaisivat joutua 
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perustelemaan ja neuvottelemaan kantojaan sekä toisilleen että haastattelijalle eri tavoin, 

kuin esimerkiksi blogikirjoituksissa. Dialogissa mahdollisesti ilmenevät jännitteet, ristiriidat 

ja neuvottelut eri subjektipositioiden välillä voisivat puolestaan auttaa hahmottamaan 

paremmin niitä diskursiivisia rakenteita, joiden päälle kyseiset konstruktiot rakentuvat. 

Sekä Putinin että femonationalistien hyödyntämä retoriikka on osoitus siitä, miten 

merkittäviä seurauksia kielenkäytöllä voi olla. Puhetavoilla ja niihin liittyvillä retorisilla 

valinnoilla voidaan nostattaa halveksuntaa ja vihaa ihmisryhmiä ja kokonaisia kansoja 

kohtaan. Tai kuten Putinin tapauksessa, niillä voidaan jopa pyrkiä oikeuttamaan 

hyökkäyssodan aloittaminen. Tämän vuoksi ei ole olemassa ’vain’ puhetta. Kaikki puhe 

muokkaa sosiaalista todellisuutta, sillä puheen avulla tuotamme, toistamme ja torjumme 

erilaisia merkityksiä. Kielenkäyttö voidaan nähdä siten puhetekoina, jolla on myös 

käytännön seurauksia. (Burr, 2015, s. 10–11.) 

Juuri tässä sosiaalisen todellisuuden muokattavuudessa piilee kuitenkin myös mahdollisuus 

muutokseen. Kriittisen diskursiivisen psykologian näkökulmasta yksilöllä on toimijuutta, 

sillä yksilö osallistuu myös itse aktiivisesti sosiaalisen todellisuuden rakentamiseen. Yksilö 

voi esimerkiksi haastaa puhetapoja, torjua subjektipositioita, sekä luoda uusia merkityksiä 

(Wetherell, 1998). Luomalla uusia merkityksiä sekä akateemisessa maailmassa että sen 

ulkopuolella, tiettyjä ihmisryhmiä alistavia diskursiivisia käytänteitä voidaan torjua ja pyrkiä 

purkamaan. Ensimmäinen askel tällä tiellä on haastaa femonationalistisessa diskurssissa 

kierrätetyt konstruktiot, joissa aggressiivisuus, seksuaalinen väkivalta ja tasa-arvon ongelmat 

sijoitetaan suomalaisen kulttuurin ulkopuolelle samalla, kun etenkin muslimikulttuurit 

rakennetaan yksinomaan niiden varaan. Toinen askel on varmistaa, ettei oikeutta turvallisen 

ja mielekkään elämän tavoitteluun Suomessa rakennetta riippuvaiseksi siitä, millä tavoin 

kansalaisuusstatus, etnisyys, ’rotu’, uskonnollisuus ja sukupuoli lomittuvat toisiinsa. 
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