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Tutkielma lähtee liikkeelle Neta Crawfordin, Emma Hutchisonin, Roland Bleikerin sekä muiden 

maailmanpoliittisen tunteiden tutkimuksen pioneerien huomiosta, että maailmanpolitiikka 

kaipaa lisää keskustelua tunteiden tutkimuksen ja maailmanpolitiikan teoreettisesta ja 

menetelmällisestä yhteensovittamisesta. Viime vuosina on esiintynyt kiinnostusta 

neuropsykologisen tutkimuksen merkityksestä ja mahdollisuuksista maailmanpolitiikalle. 

Tunteiden neuropsykologiaa koskevia teoreettismetodologisia kysymyksiä on tutkittu 

maailmanpolitiikassa kuitenkin toistaiseksi vähän, jonka vuoksi tutkimusaihe kaipaa 

lisätutkimusta. Tutkielmaa on rajattu selventämään neuropsykologisten tunneteorioiden ja 

menetelmien yhdistettävyyttä maailmanpolitiikkaan. Tutkielma tuottaa siis teoreettista 

ymmärrystä ja ajankohtaista tietoa uudesta ja poikkitieteellisestä tutkimusaiheesta. Teoreettisen 

ulottuvuuden lisäksi tutkielma ankkuroituu käytäntöön analysoimalla käytännön sovellutuksia 

tutkimuksen tekemiseen. 

 



 
 

Tutkielmassa hyödynnetään Marcus Holmesin kehittämää nelikenttämallia, joka on 

neuropsykologian ja politiikan tutkimuksen tieteenfilosofisista tutkimusperinteistä ammentava 

työkalu maailmanpoliittisen teorioiden ja menetelmien luokitteluun. Lisäksi tutkielmassa 

analysoidaan neuropsykologiasta ammentavan Ideological Conflict Project -tutkimushankkeen 

puitteissa kehitettyjä teoreettisia sekä menetelmällisiä ratkaisuja tunteiden tutkimukseen. 

Näiden kahden tapausesimerkin kautta esitellään, analysoidaan ja pohditaan tunteiden 

neuropsykologisten näkökulmien integroimista maailmanpolitiikan tutkimukseen.  

 

Tutkielmassa esitellään ja täydennetään Holmesin tekemää luokittelutyötä. Luokittelun esittelyn 

ja tutkimusten sijoittelun avulla tuodaan esille maailmanpoliittisen tunteiden tutkimuksen 

taustalla ilmeneviä ontologisia ja epistemologisia kysymyksiä. Lisäksi havainnoidaan Holmesin 

tavoin, että tietyt teoreettiset tutkimusperinteet esiintyvät yhdessä tiettyjen temaattisten 

tutkimusaiheiden kanssa: esimerkiksi päätöksenteon ja ulkopolitiikan tutkimuksessa 

hyödynnetään usein kognitiivisia ja latentteja tunneteorioita ja menetelmiä. 

 

Analyysissä päädytään johtopäätelmiin, joiden mukaan tarkasteltava tutkimushanke teoretisoi 

tunteita ensisijaisesti subjektitason neuropsykologisina ilmiöinä, joita on mahdollista tutkia 

havainnoimalla ja analysoimalla subjektien kognitiivista toimintaa. Vaikka taustateoria painottaa 

tunteita neuropsykologisina ja emergentteinä ilmiöinä, tarkasteltava menetelmä, eli 

kognitiivisaffektiivinen mallintaminen, painottaa tunteiden sosiaalisia ja pysyviä ulottuvuuksia. 

Yhdessä teoria ja menetelmä tuottavat mekanistisia sekä säännönmukaisuuksia ja 

kausaalisuhteita painottavia näkökulmia tunteiden tutkimukseen. Kun kognitiivisaffektiiviset 

kartat asetetaan Holmesin nelikenttään, havaitaan, että ne ovat yhdenmukaisia tunteiden 

kognitiivisia ja latentteja painottavien tutkimusperinteiden kanssa.  

 

Tutkielmassa paikannetaan erityisesti neuropsykologisten tunneteorioiden ja menetelmien 

yhdistettävyyttä koskevia haasteita, mutta myös uusia ja innovatiivisia tapoja yhdistellä näitä 

tutkimusaloja. Vaikka kiinnostusta ja menetelmällisiä ratkaisuja on tarjolla yhä enemmän 

poikkitieteellisen tutkimuksen tekemiseen, tutkielmassa yhdytään näkökulmiin, joiden mukaan 

monimenetelmällisesti ja monitieteellisesti tuotetun datan integroiminen maailmanpolitiikkaan 

vaatii lopulta tutkimusalojen teorioiden kehittämistä ja yhteensovittamista. 
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1. Johdanto 

Tunteet1 ovat olleet useimpien poliittisen filosofian sekä moraalifilosofian klassikoiden, kuten 

Aristoteleen, Niccolò Macchiavellin, Baruch Spinozan, Thomas Hobbesin, David Humen, Adam 

Smithin, Hannah Arendtin, Antonio Gramscin tai Karl Marxin teorioissa olennaisessa osassa. 

Vaikka tunteiden merkitystä politiikassa voidaan pitää näiden klassikoiden perusteella keskeisenä, 

tunteiden tutkimusta pidettiin sosiaalitieteissä pitkälle 1900-luvulle erillisenä suuntauksena, joka 

oli aliteoretisoitu suhteessa rationalistisiin teorioihin. (Demertzis 2014, 225) On vaikeaa kuvitella, 

mikä olisi politiikassa tunnepitoisempaa, kuin debatointi maailmanpoliittisesti keskeisimmistä 

ilmiöistä, kuten sodasta, rauhasta, turvallisuudesta, intresseistä, luottamuksesta, uskottavuudesta, 

pelosta tai kostamisesta. Tunteiden tutkimus2 sekä toimijoiden ja ilmiöiden psykologinen 

ymmärrys on ollut pitkään kuitenkin silmiin pistävän aliteoretisoitua juuri maailmanpolitiikassa 

(Crawford 2000). 

Maailmanpolitiikan tutkimuksessa ei olla perinteisesti oltu kiinnostuneita tunteisiin liittyvistä 

sosiaalisista ja poliittisista prosesseista. Ala on käsittänyt tunteet enimmäkseen poliittisista 

prosesseista irrallisina, yksilöllisinä, ei-mitattavina sekä ei-luotettavina ilmiökokonaisuuksina, 

jotka eivät ole keskeisiä poliittisten lopputulosten kannalta. Tästä huolimatta useimpia 

maailmanpolitiikan tutkimuksen paradigmoja ja teorioita on dominoinut implisiittinen käsitys 

rationaalisesta toimijuudesta, joka on ymmärretty muun muassa oman edun ja hyödyn tavoitteluna. 

Käsityksiä toimijoiden rationaalisuudesta ja laskelmallisuudesta on sovellettu sekä yksilöihin, 

ilmiöihin, että instituutioihin. Realismin, liberalismin, konstruktivismin sekä kriittisten 

tutkimusperinteiden paradigmat ovat rakentaneet implisiittisiä selitysmalleja toimijoiden 

psykologisista ominaisuuksista problematisoimatta toimijoiden ontologiaa tai empiriaa 

(Pursiainen ja Forsberg 2021, 15-18). Näiden implisiittisten loogisrationaalisten selitysmallien 

pohjalta on tehty oletuksia sosiaalisen ja poliittisen maailman rakentumisesta sekä 

maailmanpolitiikan systeemisistä olosuhteista (ibid). Neta Crawford huomauttaa, että tunteiden 

tutkimusta rajoittavat erityisesti metodologiaan liittyvät haasteet, sillä maailmanpoliittisessa 

tutkimuksessa tunteet on käsitetty pitkään subjektiivisina, epäpoliittisina ja epämääräisinä ilmiöinä 

 
1 Tunteilla viitataan tutkielmassa tunteisiin yläkäsitteenä, sisältäen tunteet, affektit, tuntemukset, 

tunnelmat ja muut tunteiden tutkimuksessa käytetyt käsitteelliset termit. 
2 Tunteiden tutkimusta käytetään yläkäsitteenä, jolla viitataan tutkielmassa kaikkeen maailmanpolitiikan 

alla olevaan tutkimukseen, jonka kohteena ovat tunteet. 
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(Crawford 2000, 118). Maailmanpolitiikan teorioiden keskiötä pitkään hallinneet käsitteet, kuten 

intressit, identiteetti, ideologia tai anarkia eivät ole kuitenkaan yhtään ontologisesti selvempiä tai 

empiirisesti tutkittavampia konsepteja, kuin tunteet (Bially-Mattern 2014).  

 

Kiinnostus tunteiden tutkimukseen sosiaalitieteissä ja politiikan tutkimuksessa 1990-luvun jälkeen 

(Demertzis 2014, 223) voidaan nähdä juontuvan osittain neuropsykologisen tutkimuksen ja 

aivokuvantamisen nopeasta ja vallankumouksellisesta kehityksestä. Viime vuosikymmenten 

aikana neuropsykologisessa tutkimuksessa on päästy käsiksi yhä rikkaampaan ja vakuuttavampaan 

empiiriseen ymmärrykseen koskien sitä, miten välttämättömiä tunteet ovat ihmisten kaikelle 

toiminnalle (Damasio 1995; Barrett 2017). Tunteilla on jopa esitetty olevan ensisijainen rooli 

ihmislajin sosiaalisen ja kulttuurisen evoluutiokehityksen kannalta (Damasio 2018). Tunteet ovat 

nykyisen neuropsykologisen tiedon perusteella elämää johdattelevia voimia, jotka ohjaavat 

kiinnittymistä yhteisöihin ja ovat läsnä lähes kaikessa tiedon prosessoinnissa ja inhimillisessä 

toiminnassa.  

 

Viime vuosina myös maailmanpolitiikan tutkimuksessa on esiintynyt lisääntyvästi kiinnostusta 

rikastuttaa tutkimusta paremmalla ymmärryksellä psykososiaalisista toimintamekanismeista sekä 

tunteiden kyvystä käsitteellistää, arvottaa, motivoida ja ohjata poliittista toimintaa. Useat 

maailmanpolitiikan tutkijat näyttävät hyväksyneen ajatuksen siitä, että politiikan psykologiset ja 

tunteelliset ulottuvuudet ovat olennainen osa maailmanpolitiikkaa ja sen ilmiöitä (Ross 2006; 

Bleiker ja Hutchison 2008). Tunteiden puutteellisen teoretisoinnin vuoksi maailmanpolitiikan 

teorioissa on kuitenkin huomattavia käsitteellisiä ja teoreettisia aukkoja (Crawford 2000). 2000-

luvun alkupuoliskolla alalla käyty keskustelu keskittyi osoittamaan, että tunteet eivät ole 

irrationaalisia ilmiöitä eivätkä loogisen toiminnan vastakohtia. Tätä keskustelua on kutsuttu 

”emotions-matter” -keskusteluksi sekä myös ensimmäiseksi maailmanpolitiikan tunteiden 

tutkimuksen aalloksi (Rythoven ja Sucharov 2020a). Tutkimus on viimeisen vuosikymmenen 

aikana kehittynyt kuitenkin tästä kohti soveltavampaa, empiirisempää ja kriittisempää tutkimusta 

kohti (ibid). Tunteista on tullut viimeisen vuosikymmenen aikana yhä suositumpi tutkimuskohde 

myös maailmanpolitiikassa. Maailmanpoliittisen tunteiden tutkimuksen merkitystä, suuntaa ja 

asemoitumista selvittämään on julkaistu viime aikoina lisääntyvästi kirjoja, tutkimusta sekä 

keskustelufoorumeja alan lehdissä (esimerkiksi Mutimer, Grayson, ja Beier 2013; Bleiker ja 
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Hutchison 2014; Ariffin, Coicaud ja Popovski 2015; Åhäll ja Gregory 2015; Clément ja Sangar 

2018b; Rythoven ja Sucharov 2020b; Koschut 2020b). Kasvava julkaisutahti ja kiinnostus tunteita 

kohtaan kertovat yhteiskunnallisesta tarpeesta ymmärtää ja selittää maailmanpoliittisesti 

kompleksisia ilmiöitä uusin tavoin, jotka huomioivat tunteiden keskeisen merkityksen 

maailmanpolitiikalle.  

 

Maailmanpoliittinen tunteiden tutkimus ammentaa sekä monitieteellisestä tunteiden 

tutkimuksesta, että maailmanpolitiikan tutkimusalasta. Viimeaikaisen tutkimuksen perusteella 

maailmanpoliittinen tunteiden tutkimus kohtaa tällä hetkellä kaksi selkeää haastetta: joko 

tutkimuksen taustalla on hyvin pitkälle vietyä erikoistumista tai tutkimusartikkelit ovat 

avauksellisia tapaustutkimuksia (Ariffin 2015). Yksi syy tälle ilmiölle näyttää olevan se, että 

debatointia teoreettisista, mutta erityisesti metodologisista kysymyksistä on käyty toistaiseksi 

huomattavan vähän (Bleiker ja Hutchison 2008; Clément ja Sangar 2018a, 6-7). Empiiristen 

tapaustutkimusten lisääntyessä myös teoriaan ja metodologiaan liittyviä artikkeleita ja oppaita on 

alettu kuitenkin hiljalleen julkaista (Clément ja Sangar 2018b; Rythoven ja Sucharov 2020b). 

Nämä julkaisut ovat pyrkineet esittelemään maailmanpoliittiselle tunteiden tutkimukselle 

soveltuvia teorioita, menetelmiä, datan keräysprosesseja sekä analyysikeinoja. Erityisesti 

metodologiaa koskevien kysymysten teoretisointi on kuitenkin vielä alkutekijöissä, jos verrataan 

muihin tieteenaloihin. Niin teoreettista, kuin metodologista debatointia monimutkaistaa lisäksi se, 

että tunteiden tutkimus on lähtökohtaisesti valtavan laaja monitieteellinen tutkimuskenttä, jossa 

tutkijat neuropsykologeista teoreettiseen filosofiaan edelleen selvittävät tunteiden evolutiivista, 

neurobiologista sekä sosiaalista pohjaa.  

 

Neuropsykologia antaa kirkkaimman argumentin koskien sitä, miten keskeisiä tunteet ovat 

ihmisen kaikille elintoiminnoille, tiedonprosessoinnille sekä sosiaalisessa ja poliittisessa 

ympäristössä toimimiselle (McDermott 2004b). Viime vuosina on noussut esiin kiinnostus 

neuropsykologisen tutkimuksen merkityksestä ja mahdollisuuksista maailmanpolitiikalle 

(Crawford 2020). Näiden kahden tutkimusalan yhdistäminen vaikuttaa epäintuitiiviselta, sillä 

neuropsykologia tutkii ihmisen toimintaa pienimmässä mahdollisessa mittakaavassa, kun taas 

maailmanpolitiikka pyrkii selittämään sosiaalista maailmaa laajojen, globaalien prosessien kautta. 

Neuropsykologian alan käsitteitä ja näkökulmia on tästä huolimatta alettu sisällyttämään 
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maailmanpolitiikan tutkimukseen enenevissä määrin (Hutchison ja Bleiker 2014). Toistaiseksi 

tunteiden neuropsykologia on saanut kuitenkin vielä vähän huomiota maailmanpolitiikassa 

(Crawford 2020). Tieteellisten julkaisujen lisäksi useat tutkimusinstituutit sekä poikkitieteelliset 

tutkimushankkeet ovat kiinnostuneet neuropsykologian yhdistämisestä poliittiseen analyysiin 

(katso esimerkiksi Ideological Conflict Project i.a.; Centre for the Politics of Feelings i.a.; Beyond 

Conflict i.a.; United States Institute of Peace i.a.; Neuropeace i.a.). Uudet tieteelliset julkaisut, 

tutkimusprojektit ja tutkimushankkeet ovat vähintäänkin uteliaan kiinnostuneita koskien sitä, mitä 

neuropsykologiset näkökulmat tarjoavat ratkaisuksi yhteiskuntien ikiaikaisiin sosiaalisiin ja 

poliittisiin kysymyksiin, kuten rasismiin, väkivaltaan tai konflikteihin. Alalla kehitetään uusia, 

luovia ja poikkitieteellisiä ratkaisuja tunteiden neuropsykologian tarkasteluun 

maailmanpolitiikassa.  

 

1.1. Tutkielman tavoitteet ja eteneminen 

Tämä tutkielma lähtee tarkastelemaan maailmanpolitiikan ja tunteiden tutkimuksen 

yhdistettävyyttä koskevia teoreettisia ja menetelmällisiä kysymyksiä. Tutkielmaa on rajattu 

tunteiden neuropsykologiaan, sillä tunteiden neuropsykologiaa on tutkittu maailmanpolitiikassa 

toistaiseksi vähän, jonka vuoksi aihe kaipaa lisätutkimusta. Tutkielman laajempana tavoitteena on 

siis analysoida tunteiden neuropsykologian ja maailmanpolitiikan tutkimuksen yhdistämistä 

koskevia kysymyksiä. 

 

Tämän tutkielman puitteissa ei etsitä ratkaisevia vastauksia edellä mainittuihin laajoihin 

tutkimusteemoihin. Sen sijaan tutkielmassa tarkastellaan yhtä neuropsykologiasta ammentavaa 

teoreettista lähestymistapaa maailmanpoliittisen tunteiden tutkimuksen luokitteluun sekä 

analysoidaan yhtä neuropsykologiasta ammentavaa poikkitieteellistä tutkimushanketta, joka on 

tuottanut sekä teoreettisia, että menetelmällisiä ratkaisuja tunteiden tutkimukseen. Näiden kahden 

tapausesimerkin kautta esitellään ja analysoidaan sitä, miten tunteiden neuropsykologisia 

näkökulmia on mahdollista yhdistellä maailmanpolitiikan tutkimukseen. Näiden 

tapausesimerkkien kautta tarjoutuu mahdollisuus pohtia yhdistettävyyttä koskevia kysymyksiä 

myös laajemmalla tasolla. 

 



5 
 

Marcus Holmesin kehittämä maailmanpoliittisen tunteiden tutkimuksen nelikenttämalli3 

yhdistelee poliittisen sekä neuropsykologian alan teoreettisia lähestymistapoja tunteiden 

tutkimukseen (Holmes 2015). Nelikenttämalli on tarkoitettu maailmanpoliittisten tunneteorioiden 

ja menetelmien luokitteluun. Näin ollen sen avulla on mahdollista saada parempaa ymmärrystä 

koskien tunneteorioiden ja menetelmien ontologisia ja epistemologisia lähtökohtia. 

Nelikenttämalli on kehitetty hiljattain, jonka vuoksi se kaipaa lisätutkimusta. Tutkielmassa 

esitellään, miten Holmes on itse soveltanut nelikenttämallia. Lisäksi tarkastellaan, millä tavoin 

tunneteorioita ja menetelmiä on mahdollista sijoitella nelikenttään. 

 

Tutkielmassa analysoidaan neuropsykologiasta ammentavan Ideological Conflict Project -

tutkimushankkeen puitteissa kehitettyjä ja sovellettuja kognitiivisaffektiivisia karttoja ja niiden 

tunneteorioita (Ideological Conflict Project i.a.-a). Kognitiivisaffektiiviset kartat ja niiden 

tunneteoriat pohjaavat Paul Thagardin ja hänen kollegoidensa monitieteellisiin tutkimuksiin, jotka 

yhdistelevät muun muassa neuropsykologian ja kognitiotieteiden teorioita ja menetelmiä politiikan 

tutkimukseen. Kartat ja niiden taustateoria on valikoitu tarkempaan analyysiin, sillä ne tarjoavat 

sekä teoreettisia, että menetelmällisiä ratkaisuja tunteiden tutkimukseen maailmanpolitiikassa. 

Lisäksi ne pohjautuvat neuropsykologisiin tunneteorioihin. Tutkielmassa analysoidaan, miten 

kartat ja niiden taustateoria tuovat tunteet osaksi maailmanpolitiikkaa. 

 

Tutkielman teoreettismetodologinen viitekehys tarjoaa analyyttisen lähestymistavan karttojen ja 

niiden taustateorioiden analyysille. Tutkielmassa analysoidaan karttojen tunneteorioita, karttoja 

menetelmällisenä työkaluna sekä tutkimuksia, jotka ovat soveltaneet tunnekarttoja 

maailmanpolitiikassa. Näin saadaan käsitys siitä, minkä tyyppiseen tunteiden tutkimukseen kartat 

ja niiden taustateoriat soveltuvat. Analyysin yhteydessä kognitiivisaffektiiviset kartat ja niiden 

taustateoria sijoitetaan Holmesin nelikenttään. Holmesin nelikenttämalli auttaa asemoimaan ja 

vertailemaan kognitiivisaffektiivisia karttoja ja niiden taustateoriaa suhteessa olemassa olevaan 

maailmanpoliittiseen tutkimuskirjallisuuteen. 

 

 

 

 
3 Viittaan tutkielman yhteydessä tähän Holmesin nelikenttämallina tai pelkästään nelikenttämallina. 
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Kognitiivisaffektiivisia karttojen analyysiä ohjaavat tarkemmat tutkimuskysymykset ovat: 

(i) Miten kognitiivisaffektiiviset kartat ja niiden taustateoria tuovat tunteet osaksi 

maailmanpolitiikan tutkimusta?  

(ii) Minkä tyyppiseen maailmanpoliittiseen tunteiden tutkimukseen kognitiivisaffektiiviset 

kartat ja niiden taustateoria soveltuvat?   

 

Edellä esiteltyjen tutkimustavoitteidensa kautta tutkielma kontribuoi maailmanpoliittisen 

tunteiden tutkimuksen teoriaa ja menetelmää käsittelevään tieteelliseen keskusteluun ja 

tutkimukseen. Tutkielma lisää teoreettista ymmärrystä ja tuottaa ajankohtaista tietoa nousevasta ja 

poikkitieteellisestä tutkimusaiheesta. Teoreettisen ulottuvuuden lisäksi tutkielma ankkuroituu 

käytäntöön analysoimalla käytännön sovellutuksia tutkimuksen tekemiseen. 

 

Tutkielman seuraavassa luvussa esitellään tutkielman teoreettismetodologinen viitekehys ja 

analyyttinen lähestymistapa tutkimusaiheeseen. Kolmannessa luvussa esitellään tutkielman 

keskeiset käsitteet: tunteet, affektit ja tuntemukset. Neljännessä luvussa esitellään Holmesin 

nelikenttämalli tunneteorioiden ja menetelmien luokitteluun. Tämän jälkeen esitellään aiempaa 

maailmanpoliittista tunteiden tutkimusta. Tässä yhteydessä esitellään Holmesin tekemää 

luokittelutyötä. Tämän lisäksi esitellään muuta tutkielman aihepiirin kannalta relevanttia 

tutkimusta, jota sijoitellaan nelikenttään. Viidennessä luvussa analysoidaan kognitiivisaffektiivisia 

karttoja ja niiden taustateoriaa tunteiden neuropsykologiaa maailmanpolitiikkaan yhdistelevinä 

teoreettisina ja menetelmällisinä ratkaisuina. Lopuksi esitetään kootusti tutkielman johtopäätökset 

sekä pohditaan tutkielman tulosten merkitystä ja tutkielman aikana syntyneitä ajatuksia.  
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2. Tutkielman teoreettismetodologinen viitekehys 

Tunteiden ontologiaa ja epistemologiaa koskevia kysymyksiä ovat nostaneet esille viimeaikaisissa 

maailmanpolitiikan alan tutkimusartikkeleissa sekä teoria- ja menetelmäoppaissa muun muassa 

Neta Crawford, Roland Bleiker, Emma Hutchison, Maéva Clément, Eric Sangar, Eric Van 

Rythoven sekä Mira Sucharov. Lisäksi he ovat edistäneet teoreettismetodologista keskustelua 

nostamalla esiin tunteiden ja maailmanpolitiikan tutkimuksen yhdistettävyyttä koskevia 

teoreettismetodologisia kysymyksiä. (Crawford 2000; Crawford 2020; Bleiker ja Hutchison 2008; 

Clément ja Sangar 2018a; Rythoven ja Sucharov 2020a) Tämän tutkielman puitteissa edellä 

mainittujen tutkijoiden esille nostamista episteemisistä, ontologisista, teoreettisista ja 

menetelmällisistä näkökulmista on koostettu ja tiivistetty viisi maailmanpoliittisen tunteiden 

tutkimuksen teoreettismetodologista kysymystä.  Tutkijajoukon esille nostamat näkökulmat 

koskien tunteiden teoreettismetodologista yhdistettävyyttä maailmanpolitiikkaan raamittavat sitä, 

millä tavoin tutkielmassa lähestytään tunteita maailmanpoliittisena tutkimuskohteena. 

Kysymykset ohjaavat sitä, millä tavoin tutkielman tutkimustavoitteita lähestytään ja millä tavoin 

tutkielmassa analysoidaan aineistoa. Lisäksi kysymykset ohjaavat sitä, millä tavoin selitetään 

tutkielmassa saatuja tuloksia suhteessa aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. Näin ollen tässä osiossa 

esille nostetut näkökulmat muodostavat tutkielman teoreettismetodologisen viitekehyksen ja siten 

myös analyyttisen lähestymistavan tutkimusaiheen ja aineiston tarkasteluun. 

 

Ensimmäinen maailmanpoliittisen tunteiden tutkimuksen teoreettismetodologinen kysymys 

koskee sitä, ketkä/mitkä toimijat nähdään keskeisinä maailmanpoliittisen tunteiden tutkimuksen 

tutkimuskohteina. Maailmanpolitiikka on perinteisesti ollut kiinnostunut makrotason ilmiöistä, 

kuten sodasta, globaalista kaupasta ja liiketoiminnasta sekä yhteistyöstä (Rythoven ja Sucharov 

2020a, 14). Maailmanpolitiikka kuitenkin tutkii myös poliittisia toimijoita, kuten päättäjiä. 

Subjektikeskeiset tutkimusnäkökulmat ovat kasvattaneet suosiotaan edellisinä vuosikymmeninä 

(Kertzer ja Tingley 2018; Holmes, Jordan ja Parajon 2021). Tutkittavien tutkimuskohteiden 

rajaamisen lisäksi ensimmäinen kysymys liittyy kysymykseen analyysin kulkusuunnasta. 

Tunteiden voidaan teoretisoida vaikuttavan ylhäältä alaspäin (top-down), eli esimerkiksi päättäjien 

vaikuttavan poliittisen yleisön tunteisiin, tai alhaalta ylöspäin, eli esimerkiksi ihmisryhmien 

vaikuttavan poliittisiin lopputulemiin (bottom-up). Lisäksi on mahdollista teoretisoida tunteiden 

vaikuttavan hermeneuttisten ja keskinäisriippuvaisten prosessien kautta. Keskinäisriippuvuutta 
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korostavat teoriat joutuvat usein lainaamaan esimerkiksi sosiaalipsykologisesta tai 

neurotieteellisestä menetelmävalikoimasta. (Clément ja Sangar 2018a, 12) 

 

Toinen teoreettismetodologinen kysymys koskee sitä, miten pysyvinä tai muuttuvina tunteet 

hahmotetaan suhteessa aikaan. Tunteet voivat kehittyä, vaimentua tai voimistua joskus hyvinkin 

ennakoimattomalla tavalla. Jotkut tunteet voivat olla reaktionomaisia, toiset puolestaan voivat 

muodostaa pitkäaikaisia tunnelmia ja mielentiloja. Haastetta aiheuttaa se, miten erilaisia tunteita 

ja tunteisiin liittyviä muutoksia on mahdollista eritellä, havainnoida ja selittää. Tätä 

teoreettismetodologista kysymystä on käsitelty ja huomioitu toistaiseksi ehkä vähiten alan 

teoreettismetodologisessa kirjallisuudessa. (Clément ja Sangar 2018a, 11-13) 

 

Kolmas teoreettismetodologinen kysymys koskee sitä, tavoitellaanko teorioiden ja menetelmien 

avulla syvällisempää ymmärrystä maailmasta kompleksisoimalla maailmanpoliittisia 

mekanismeja ja prosesseja, vai keskitytäänkö osoittamaan säännönmukaisuuksia ja 

kausaalisuhteita tunteiden ja politiikan välillä. Osa tutkijoista näkee, että tunteiden tutkimuksen 

pitäisi pyrkiä säännönmukaisuuksien ja holististen selitysmallien tutkimukseen. Osa painottaa 

tapaustutkimusten tärkeyttä. Bleiker ja Hutchisonin mukaan tunteita on mahdoton kvantifioida, 

sillä niitä on haastava, jopa lähes mahdotonta mitata edes kvalitatiivisin keinoin (Bleiker ja 

Hutchison 2008, 125). Tapaustutkimuksissa voi korostua pyrkimys kuvata tunneilmiöitä tai 

toimijoiden tunnekokemuksia mahdollisimman autenttisesti. Crawford huomauttaa, että 

maailmanpolitiikassa ollaan usein tunteiden tulkintojen varassa, sillä tutkittavia toimijoita, kuten 

esimerkiksi poliittisia päättäjiä, tarkastellaan etäältä (Crawford 2000, 155). Tämä ei tee tunteiden 

analyysin tarpeellisuudesta merkityksettömämpää vaan päinvastoin – tunteita voidaan myös 

käyttää instrumentaalisesti vaikkapa poliittisen yleisön manipulaatioon. Tunteiden tulkinnat voivat 

siis joissain tapauksissa olla tutkimuksellisesti tärkeämpiä, kuin pyrkimykset tutkia tunteita 

mahdollisimman autenttisina ilmiöinä. (ibid) Kolmannen teoreettismetodologisen kysymyksen 

ympärillä käyty keskustelu liittyy myös siihen, kuinka tarpeellista tai hyödyllistä on tutkia 

tunteiden kausaalista yhteyttä käytökseen tai toimintaan (Clément ja Sangar 2018a, 9–10).  

 

Neljäs teoreettismetodologinen kysymys koskee sitä, mikä merkitys tunteiden neuropsykologisilla 

ja fysiologisilla tutkimuksen tasoilla on maailmanpoliittisten prosessien kannalta. Crawfordin 
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mukaan neuropsykologia tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia syventää maailmanpoliittista 

tutkimusta (Crawford 2020). Toistaiseksi useimmat neuropsykologiasta lainaavat teoreettiset 

näkökulmat ovat kuitenkin vasta avauksellisia ja niitä käytetään lähinnä joko argumenttien tukena 

tai inspiraation lähteenä. Tunteiden fysiologinen mittaaminen ja neuropsykologian tunneteorioista 

lainaaminen voivat olla ongelmallisia maailmanpolitiikassa, jos lainaaminen johtaa tunteiden 

kulttuuristen ja poliittisten kytkösten sivuuttamiseen. (ibid)  

 

Viides teoreettismetodologinen kysymys koskee sitä, mikä on monitieteellisten ja 

monimenetelmällisten näkökulmien merkitys tunteiden maailmanpoliittisessa tutkimuksessa. 

Suurin osa tunteita maailmanpolitiikassa tarkastelevista tutkijoista vaikuttaa olevan yhtä mieltä 

siitä, että poikkitieteellinen tutkimus rikastuttaa menetelmällistä keinovalikoimaa sekä syventää 

mahdollisuuksia teoretisoida tunteita maailmanpolitiikassa (Crawford 2000; Crawford 2020; 

Bleiker ja Hutchison 2008; Clément ja Sangar 2018a; Rythoven ja Sucharov 2020a). Joidenkin 

mielestä tulee ensisijaisesti kehittää maailmanpolitiikalle tavanomaisempia menetelmiä, jotta ne 

huomioisivat paremmin tunteet (katso esimerkiksi Koschut 2018). Toiset painottavat tarvetta 

adoptoida alalle uusia menetelmiä (katso esimerkiksi Ringmar 2018; Reeves 2018). 

 

Edellä mainitut tutkijat näyttävät olevan yhtä mieltä siitä, että erityyppiset teoreettiset ja 

metodologiset lähestymistavat ja niiden yhdistelmät tarjoavat erilaisia, osittain toisiaan 

täydentäviä näkökulmia siihen, miten tunteita voidaan tutkia osana maailmanpoliittisia prosesseja. 

Tunteet tunnistetaan sekä biologisfysiologisina, että psykososiaalisina ja kulttuurisina ilmiöinä, 

joita on mahdollista tutkia monitasoisesti ja useista tutkimusasetelmista käsin. Näin ollen toiset 

teoreettiset ja menetelmälliset lähestymistavat soveltuvat paremmin esimerkiksi tunteiden 

tiedostettujen olomuotojen, kuten intersubjektiivisen kommunikaation tutkimukseen, kun taas 

toiset soveltuvat paremmin esimerkiksi kehollisten tunnekokemusten tutkimukseen. Toisin sanoen 

tunteiden tutkimukseen ei ole olemassa sinänsä parempia tai huonompia lähestymistapoja, vaan 

erilaiset lähestymistavat tarjoavat erilaisia näkökulmia tunteiden tarkasteluun.  
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3. Keskeiset käsitteet: tunteet, affektit ja tuntemukset 

Maailmanpoliittisen tunteiden tutkimuksen kehitystä on hidastanut teoreettismetodologisen 

keinovalikoiman puutteen lisäksi huomattavan epäyhtenäinen keskustelu koskien sitä, miten 

tunteita tulisi käsitteellistää. Tästä johtuen ei ole täysin selvärajaista, mitä tarkoitetaan tunteiden 

tutkimukseen liittyvillä käsitteillä, kuten tunteilla (emotion), affekteilla (affect), tuntemuksilla 

(feeling), tunnelmilla (mood) tunneajatuksilla (sentiment), ja niin edelleen. Yleisimmäksi 

käsitteelliseksi erotteluksi tutkimuskirjallisuudessa vaikuttaisi nousevan analyyttinen luokittelu 

tunteisiin sekä affekteihin (Clément ja Sangar 2018a; Rythoven ja Sucharov 2020a). Lisäksi 

rinnalle nostetaan usein myös kolmas analyyttinen luokka: tuntemus (Clément ja Sangar 2018; 

Bleiker ja Hutchison 2018; Bleiker ja Hutchison 2018; Rythoven ja Sucharov 2020a). Seuraavaksi 

tutkielmassa esitellään, miten maailmanpoliittisessa tunteiden tutkimuksessa on ymmärretty edellä 

mainitut käsiteanalyyttiset kategoriat ja minkälaisten tutkimusten yhteydessä niitä tyypillisesti 

sovelletaan. Luvussa esitellyt käsiteanalyyttiset kategoriat selventävät sitä, mitä tämän tutkielman 

puitteissa tarkoitetaan, kun viitataan tunteisiin, affekteihin tai tuntemuksiin. 

Useimmat maailmanpoliittisen tunteiden tutkimuksen näkökulmat tunnistavat tunteiden olevan 

sekä osa biologisfysiologista todellisuutta, että tunteiden vaikuttavan myös sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti. Tunteet ovat fysiologisesti ja empiirisesti havaittavia ilmiöitä, joiden empiirinen 

havaitseminen on mahdollista useimmiten vain yksilötasolla tai pienissä psykologisissa 

koeasetelmissa. Tunteet kuitenkin vaikuttavat myös kulttuuristen, sosiaalisten ja poliittisten 

rakenteiden ja prosessien kautta. Tutkimuksissa tehdään aina menetelmällisiä ja käsitteellisiä 

valintoja, jotka painottavat tiettyjä tunteiden ilmenemisen ja analyysin tasoja. Näin ollen tunteita 

maailmanpolitiikassa tarkastelevat tutkimukset keskittyvät yleensä johonkin tunteiden 

ilmenemisen ulottuvuuteen, esimerkiksi kehollisiin reaktioihin, tunteiden kielelliseen ilmaisuun, 

tunteiden osuuteen päätöksenteossa ja arvioinnissa tai tunnepraktiikkoihin tai normistoihin 

(Bially-Mattern 2011, 65). Maailmanpoliittisessa tunteiden tutkimuksessa tunteita voidaan tutkia 

ainakin osana tiedonkäsittelyprosesseja ja sosiaalisia prosesseja. Tunteita voidaan kuitenkin myös 

tarkastella niiden tiedostamattomien ja kehollisten ulottuvuuksien näkökulmasta. (ibid, 66-67) 

Tutkimuksen erilaiset lähestymistavat ja tavoitteet ohjaavat puolestaan tutkimuksessa tehtyjä 

käsitteellisiä valintoja.  
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Käsitettä tunne käytetään useimmiten silloin, kun viitataan tietoiseen subjektiiviseen 

tunnekokemukseen. Tunteet ovat tiedostettuja ja subjektiivisia tunnekokemuksia siinä mielessä, 

että henkilö pystyy usein nimeämään tunteen tai kuvailemaan sen vaikutuksia. Tunteella voi olla 

myös fysiologinen ulottuvuus (Mercer 2014, 516). Pelko on esimerkki fysiologisesti havaittavasta 

sekä useimmiten myös subjektiivisesti ja tietoisesti havaittavasta tunteesta. Pelkoon liittyy tietyn 

tyyppisiä fysiologisia reaktioita, kuten hermostollisen viriämisen kautta sydämen sykkeen nousu 

ja ääreishermoston verenkierron vilkastuminen. Crawfordin mukaan tunteita voidaan pitää 

maailmanpoliittisessa tunteiden tutkimuksessa analyyttisenä yläkäsitteenä (Crawford (2000, 125). 

Tässä tapauksessa tunnetutkimus käsittää subjektitason tutkimuksen lisäksi tunteiden 

intersubjektiiviset, kulttuuriset sekä sanalliset tasot. Pelkoa subjektiivisesti tunteva ihminen 

tekeekin tilanteesta (enemmän tai vähemmän tietoisia) tulkintoja, jotka vaikuttavat pelon 

sosiaaliseen ilmaisuun. Tulkintoja voidaan tehdä esimerkiksi sen perusteella, ketä muita tilanteessa 

on, tai mitä ovat sosiaalisesti ja kulttuurisesti hyväksytyt tavat ilmaista pelkoa. Myös aiemmin 

opitut toimintamallit ohjaavat sitä, millä tavalla keholliseen viriämiseen reagoidaan: saako pelko 

esimerkiksi aikaan lamaannusta vai johtaako se aggressiivisuuteen. Vaikka pelko on kiistatta 

subjektiivinen tunne, on sillä kuitenkin edellisen määritelmän mukaan kulttuurisesti ja sosiaalisesti 

ilmeneviä tasoja. Maailmanpoliittinen tunnetutkimus (emotion research) vaikuttaisi keskittyvän 

usein näiden sosiaalisten tasojen ja merkitysten tutkimukseen, kuten esimerkiksi erilaisten 

tunnerepresentaatioiden ja tunnepraktiikkojen tutkimukseen (Bleiker ja Hutchison 2018, 330).  

 

Affektit puolestaan käsitteellistetään usein epärefleksiivisinä kehollisina tuntemuksina, jotka 

viriävät ja operoivat tietoisuuden ulkopuolella (Hutchison ja Bleiker 2014; Ross 2006). Tunteet 

ovat osa jokapäiväistä sanastoa ja tunnekokemuksiemme sanallistamista, kun taas affektit eivät 

(Schmitz ja Ahmed 2014). Affektit voidaan nähdä pitkäaikaisina mentaalisina ja fysiologisina 

tunnetiloina. Toimijan affektiiviset mieltymykset auttavat muun muassa arvioimaan ja 

arvottamaan maailmaa, sen objekteja, tapahtumia ja toimijoita. Affektit auttavat arvottamaan ja 

arvioimaan ympäristöä ja samalla ne myös ohjaavat tiedonkäsittelyä. Affektit auttavat esimerkiksi 

erottelemaan miellyttäviä ja epämiellyttäviä sekä motivaatiota ohjaavia asioita ympäristöstä. 

(Sasley 2010, 689) Siten affektit toimivat maailman järjestämisessä ja järkeistämisessä. 

Affektitutkimus tarjoaa välineitä tunteiden tiedostamattomien sekä ei-sanallistettavien puolien 

tarkasteluun. Affektitutkimuksen alle voidaan lisätä tunnelmien, mielentilojen, tiedostamattomien 
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kehollisten tilojen sekä jopa tunnepitoisten muistijälkien, kuten traumojen tai traumaattisten 

tapahtumien tutkimus (Bleiker ja Hutchison 2018, 330). Tunnelmia voidaan jaotella yhteistyön 

tutkimuksessa esimerkiksi positiivisiin ja negatiivisiin: positiivinen tunnelma tuottaa ystävällistä 

käytöstä, kun taas negatiivinen vihamielistä (Pursiainen ja Forsberg 2021, 213). Tunnelmat 

vaikuttavat keskeisesti myös poliittisessa ja epävarmuustekijöitä sisältävässä päätöksenteossa 

informaation prosessointityyliin. Tunnelma vai vaikuttaa siihen, tulkitaanko vastapuolen toimet 

uhkaavana vai ystävällisenä. Affektitutkimus soveltuu esimerkiksi erilaisten kollektiivisten sekä 

sosiaalisten mielentilojen ja niihin liittyvän käytöksen analysoimiseen. (McDermott 2004b) 

Affektitutkimuksen kautta voidaan myös tutkia kulttuurisesti rakentuneita affektiivisia 

dispositioita (Bleiker ja Hutchison 2018, 331). Lisäksi affektitutkimus sopii erityisen hyvin 

päätöksentekoa koskevaan tutkimukseen, jossa on tarpeellista eritellä tunnepohjaiset, affektiiviset 

prosessit ja merkityksenantoprosessit erilleen kognitiivisista prosesseista4. Siten affektitutkimus 

kattaa myös erilaisten uskomusjärjestelmien ja skeemojen tutkimuksen. (Sasley 2010, 689-690) 

Yohan Ariffin jaottelee affektit kahteen eri alaluokkaan: tunneajatuksiin (sentiment) sekä 

tunteellisesti sävyttyneisiin asenteisiin (attitudes). Tunneajatuksista muodostuu usein joko 

negatiivisesti tai positiivisesti sävyttyneitä asenteita, jotka auttavat jäsentelemään maailmaa 

(Ariffin 2015, 3).  

 

Tuntemukset nostetaan joskus kahden edellä kuvaillun käsitekategorian rinnalle. 

Neuropsykologiassa tuntemukset määritellään usein somaattisiksi, fysiologisiksi tiloiksi, joiden 

perusteella tunne voidaan nimetä. Rose McDermott  painottaa tunteiden olevan ensisijaisesti 

kehollisia, somaattisia ja fysiologisia ilmiöitä (McDermott 2014). Tuntemuksien ja emootioiden 

erottelu politiikan teoriassa on hyödyllistä siinä mielessä, että erottelu auttaa hahmottamaan 

tunteiden olevan sekä kehollisia ilmiöitä, että myös tiedollisia ja kielellisiä prosesseja. 

Tuntemukset ovat ensisijaisesti subjektiivisia, kehollisia kokemuksia. Nämä tuntemukset eivät 

kuitenkaan synny tyhjiössä, vaan siinä poliittisessa ja sosiaalisessa tila-ajassa, jossa yksilö 

sijaitsee. Tuntemuksilla on siis yhteys sosiaalisiin, kulttuurisiin ja poliittisiin prosesseihin ja 

tiloihin. (Hutchison ja Bleiker 2014) Keho on tunteiden ensisijainen kokemustaso, mutta tunteita 

 
4 Kognitioilla ja kognitiivisilla prosesseilla viitataan tämän tutkielman yhteydessä yleisesti mielen 

ilmiöihin liittyvään tiedolliseen toimintaan, kuten havaitsemiseen, ajatteluun, oppimiseen, päättelyyn, 

muistamiseen, kielellisiin toimintoihin ja niin edelleen. 
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ei ontologisessa mielessä voida redusoida yksinomaan keholliselle tasolle (Mercer 2014). Tämän 

näkökulman mukaan tunteet syntyvät kehollisten tuntemuksien sekä sosiaalisen oppimisen ja 

kokemuksien synteesinä. Tunteet syntyvät fysiologisina, eli kehollisina kokemuksina ja 

tuntemuksina, joille annetaan kulttuurinen ja sosiaalinen merkitys. Keholliset näkökulmat eivät 

välttämättä väitä tunteiden olevan luonnollisia, epäpoliittisia tai ei-sosiaalisia ilmiöitä, vaan ne 

voivat tutkia kehollisuutta esimerkiksi performatiivisuuden käsitteen kautta (Hutchison ja Bleiker 

2014). Tuntemukset ovat siis yleensä kehollisia, osittain ei-tietoisia ja usein epämääräisiä 

kokemustiloja, jotka voidaan tulkita ja sanallistaa vallitsevan merkityskäsitteistön puitteissa 

tietyksi tunnekokemukseksi tai tunteeksi.  

 

Näiden kolmen käsiteanalyyttisen kategorian lisäksi esille nousee kompleksisempia jaotteluja, 

kuten esimerkiksi Holmesin (2015) malli, jossa jaotellaan tunteet, affektit, uskomukset, intuitiot 

sekä ausomukset (alief)5. Ariffin (2015, 3-4) puolestaan luokittelee käsiteanalyyttisiksi 

kategorioikseen tunteet, halut (desire) tunneajatukset, sekä tunteellisesti sävyttyneet asenteet.  

Lisäksi on tärkeää huomioida, että tunteiden tutkimusta on tehty pääosin englanniksi. Useimmissa 

kielissä ei ole englantia vastaavaa tunteita koskevaa sanastoa, tai eroja tunteiden välillä tuodaan 

esille muilla ilmaisukeinoilla. Anna Wierzbicka ja Jean Harkins  ovat tuoneet esille tarpeellista 

kritiikkiä koskien sitä, että tunteiden tutkimuksen analyyttiset käsitekategoriat pohjaavat pääosin 

vain angloamerikkalaiseen sanastoon ja kulttuuriin (Wierzbicka ja Harkins 2001). 

 

Käsiteanalyyttistä erittelyä tunteisiin ja affekteihin on myös kritisoitu, sillä joidenkin mukaan sitä 

voidaan pitää liian karkeana ja yksinkertaistavana (Hutchison ja Bleiker 2014; Rythoven ja 

Solomon 2020). Yksi vaihtoehtoinen mahdollisuus on tutkia samanaikaisesti tunteita ja affekteja 

(Rythoven ja Solomon 2020, 134). Tällaisissa tutkimuksissa voidaan esimerkiksi lähestyä tunteita 

ilmiöpohjaisesti tutkimalla tunteiden viriämistä ja vaikutusta erilaisten kohtaamisten (encounters) 

yhteydessä sekä näiden kohtaamisten suhdetta järjestykseen (order) ja epäjärjestykseen. Näin 

voidaan tutkia tunteiden ja affektien yhteyttä poliittiseen stabiliuteen. Tällaiset näkökulmat 

vaikuttavat sopivan hyvin poliittisten liikehdintöjen, kuten esimerkiksi Arabikevään tutkimukseen. 

(ibid) Jonkin asteinen käsiteanalyyttinen erottelu on silti hyödyllistä, jotta voidaan tarkastella 

 
5 Ausomuksella viitataan mielentiloihin, jotka ovat synnynnäisiä, refleksin omaiseksi muuntuneita 

taipumuksia reagoida ärsykkeisiin automaattisesti ja assosiatiivisesti (Holmes 2015).  
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analyyttisesti sitä, miten tunteet operoivat eri analyysitasoilla (Hutchison ja Bleiker 2014; Bleiker 

ja Hutchison 2018, 328). Yksi tapa lähestyä jaottelua tunteisiin, affekteihin ja tunnelmiin on nähdä 

nämä käsitteet toistensa jatkumoina. Tällaisessa lähestymistavassa käsitteet ymmärretään toisiinsa 

linkittyneinä, mutta silti analyyttisesti erillisinä käsitteinä (Clément ja Sangar 2018a).  

 

Maailmanpoliittisen tunteiden tutkimuksessa voidaan tämän katsauksen perusteella nähdä 

ilmenevän kolme käsiteanalyyttistä luokkaa, jotka voidaan tiivistää seuraavasti6: 

 

Tunne  Affekti  Tuntemus  

Käytetään 

maailmanpoliittisessa 

tunteiden 

tutkimuskirjallisuudessa 

usein yläkäsitteenä  

 

Käsittää tunteiden tietoiset, 

subjektiiviset kokemukset, 

mutta myös 

intersubjektiiviset, 

sosiaaliset ja kulttuuriset 

ulottuvuudet 

Käsittää tunteiden tiedostamattomat, 

pitkäaikaiset, rakenteelliset ja piilevät 

ulottuvuudet 

 

Käsittää tunnelmien, mielentilojen ja 

tiedostamattomien kehollisten tilojen, 

kuten traumaattisten muistijälkien 

ulottuvuudet 

Käsittää osittain 

tiedostetut, usein lähinnä 

epämääräiset ja 

kehollisesti koetut 

tunnetilat 

 

 

  

  

  

 
6 Kolmen käsiteanalyyttisen kategorian esittely taulukkomuodossa jäljittelee Rythovenin ja Sucharovin 

vastaavanlaista taulukkomallia (Rythoven ja Sucharov 2020, 3). 
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4. Aikaisempi tutkimuskirjallisuus ja sen luokittelu 

Tunteiden tutkimus on monitieteellinen tutkimuskenttä, jonka piirissä tunteita voidaan tutkia 

hyödyntäen laajaa kirjoa erilaisia teoreettisia, käsitteellisiä sekä menetelmällisiä lähestymistapoja. 

Tässä luvussa esitellään Holmesin nelikenttä, joka toimii lähestymistapana maailmanpoliittisen 

tunteiden tutkimuksen teorioiden ja menetelmien luokitteluun. Tätä ennen esitellään lyhyesti 

muutama tavanomaisempi tapa luokitella tunteiden tutkimuksen tieteenfilosofisia 

tutkimusperinteitä. Tässä luvussa esitellään myös maailmanpoliittisen tunteiden tutkimuksen 

tutkimuskirjallisuuden kehitystä. Tutkimuskirjallisuuden esittely etenee esittelemällä Holmesin 

itse toteuttamaa luokittelutyötä. Luvun lopussa esitellään tutkielman aiheen kannalta relevantteja 

poimintoja maailmanpolitiikan tutkimuskirjallisuudesta ja täydennetään Holmesin tekemää 

luokittelua. 

Ronald De Sousa mukaan tunteiden filosofinen tutkimus on rakentunut kolmen teoreettisen 

tutkimusperinteen varaan. Ensimmäinen tutkimusperinne, eli kognitiivinen tutkimusperinne, 

korostaa tunteiden yhteyttä tiedonkäsittelyyn liittyviin prosesseihin, kuten ajatteluun, 

päätöksentekoon sekä havainnointiin. Toinen tutkimusperinne korostaa puolestaan tunteiden 

tiedostamattomia ja/tai kehollisia ulottuvuuksia. Kolmas tutkimusperinne korostaa tunteiden 

sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia. (De Sousa 2013) Janice Bially-Matternin mukaan suurin 

osa viimeaikaisista maailmanpoliittisesta tunteiden tutkimuksesta asettuisi painottamaan jotain 

näistä kolmesta filosofisesta tutkimusperinteistä (Bially-Mattern 2011, 66-67). 

 

Tunteiden filosofisen tutkimuksen perinteet kulkeutuvat länsimaisen filosofian juurille (De Sousa 

2013). Psykologiatieteiden kehityttyä 1800-luvun puolivälin jälkeen tunteiden tutkimus siirtyi 

filosofian ja aatehistorian piiristä hiljalleen kuitenkin psykologisen tutkimuksen piiriin. Vuosien 

saatossa kiinnostus tunteiden tutkimukseen levisi psykologiatieteistä myös antropologiaan, 

neurotieteisiin sekä lukuisille muille tutkimusaloille. Tuomas Forsberg ja Christer Pursiainen 

identifioivat tunteiden tutkimusperinteitä olevan eriteltävissä ainakin viisi. Klassiset tunneteoriat 

näkevät tunteet ensisijaisesti evolutiivisina ja universaaleina reaktioina ympäristön ärsykkeisiin. 

Tunteiden (neuro)biologiaa painottavat näkemykset usein puolestaan painottavat tunteiden 

fysiologisia ja neurologisia tasoja. Sosiaalista todellisuutta ja ympäristöä painottavat 

lähestymistavat puolestaan keskittyvät siihen, miten tunteet toimivat ympäristöä ja sosiaalista 
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elämää arvottavina voimina. Osa tutkimuksista tarkastelee tunteita ensisijaisesti osana käytöstä, 

päätöksentekoa ja toimintaa. Sosiaaliskonstruktivistinen tutkimusperinne puolestaan pohjaa 

ensisijaisesti kielen ja sosiaalisten todellisuuksien tutkimiseen. (Forsberg ja Pursiainen 2021, 211-

212)  

 

Maailmanpoliittisessa tunteiden tutkimuksessa hyödynnetään runsaasti psykologiatieteissä, 

neurotieteissä ja sosiaalipsykologiassa ilmeneviä teorioita, menetelmiä ja käsitteitä. Kattavia 

koonteja maailmanpoliittisesta tunteiden tutkimuksesta on tarjolla useissa lähteissä (katso 

esimerkiksi Hutchison 2016; Clément ja Sangar 2018b; Rythoven ja Sucharov 2020b; Koschut 

2020b; Forsberg ja Pursiainen 2021). Näiden koontien perusteella on huomattavissa, että tunteiden 

tutkimukseen on ollut kiinnostusta enemmän tietyillä maailmanpolitiikan tutkimuksen alueilla 

kuin toisilla. Näistä erityisesti ulkopolitiikan ja kriittisen tutkimuksen kentällä on esiintynyt 

kiinnostusta tunteiden teoretisointiin ja empiiriseen analyysiin. Ulkopolitiikan tutkimuksessa on 

pitkään hyödynnetty psykologiatieteellisiä tutkimuksia, mutta tunteiden vaikutus ulkopolitiikkaan 

oli pitkään aliteoretisoitua (Mercer 2005, 77).  Ulkopolitiikan tutkimuksessa tunteita on viime 

aikoina tutkittu esimerkiksi diplomaattisten suhteiden näkökulmasta (Hall 2015; Holmes 2018). 

Konfliktien, sodan ja rauhan kysymyksissä on myös saatavilla enenevissä määrin tunteisiin 

keskittyvää tutkimusta (katso esimerkiksi Åhäll ja Gregory 2015). 

 

Kriittiset tutkimusperinteet, kuten sosiaalinen konstruktivismi, diskurssianalyysit sekä feministiset 

teoriat tarjoavat myös välineitä tunteiden tutkimukseen (katso esimerkiksi Koschut 2020b). 

Tunteita voidaan tarkastella ainakin tunteiden intersubjektiivisten artikulaatioiden, 

representaatioiden tai performatiivisuuden kautta (ibid; Hutchison 2016). Osa tutkimuksista tutkii, 

miten tunteilla mobilisoidaan poliittista toimijuutta  (Fierke 2013; Saurette 2006; Fontan 2006; 

Fattah ja Fierke 2009). Tunteita on tutkittu myös sosiaalisen identiteetin (Mercer 2014) sekä 

poikkeuksellisuuden (Norman 2017) näkökulmista.  

 

Negatiiviseksi mielletyt tunteet, joista tärkeimpänä pelko, ovat dominoineet maailmanpolitiikan 

tutkimusta (Pursiainen ja Forsberg 2021). Niiden rinnalla on kuitenkin tarkasteltu positiivisen 

psykologian soveltamista (Penttinen 2020) sekä luottamusta (Haukkala, Wetering ja Vuorelma 

2018; Mercer 2005; Mercer 2014). Yksittäisten tunteiden lisäksi maailmanpoliittisen tunteiden 
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tutkimuksessa on tarkasteltu tunteiden roolia maailmanpoliittisesti merkittävien tapahtumien 

valossa. Tutkituimpana tapahtumana voidaan pitää 9/11 terroristi-iskuja sekä sitä seuranneita 

politiikkatoimia (policy) (Åhäll ja Gregory 2015).  

 

Psykologisen teorian soveltamiselle ja soveltamisen tarpeelle vaikuttaisi olevan edellytyksiä myös 

klassisten maailmanpolitiikan teoriasuuntauksen kohdalla (Pursiainen ja Forsberg 2021). 

Psykologiset selitysmallit tarjoavat maailmanpolitiikan teoriasuunnille mahdollisuuden syventää 

niiden systeemitason analyysejä, sillä ne haastavat behavioraalisen toiminnan ja rakenteellisten 

olosuhteiden välillä olevat aliproblematisoidut suhteet (ibid, 18).  

 

Viimeaikaisessa maailmanpoliittisessa tutkimuskirjallisuudessa heijastuu se, miten tunteiden kirjo 

sekä erilaiset teoreettiset positiot saavat aikaan sen, että tutkittavia aihekokonaisuuksia on valtava 

määrä. Tästä johtuen nykyistä kasvavaa maailmanpoliittista tunteiden tutkimuksen kirjallisuutta 

on mahdollista luokitella lukuisilla tavoilla. On kuitenkin jokseenkin määrittelemätöntä, mitä 

kaikkea maailmanpoliittinen tunteiden tutkimus kattaa tai onko sille ylipäänsä yhteisiä 

episteemisiä tai empiirisiä lähtökohtia. Ennen siirtymistä tämän tutkielman luokittelutavan 

esittelyyn, on huomautettava, että olemassa olevien tutkimustraditioiden, teorioiden ja 

menetelmien luokittelu tuottaa aina jonkinlaista järjestystä maailmaan, joka on myös poissulkevaa. 

Siten mikään lähestymistapa tutkimusperinteiden luokitteluun ei ota täydellisesti tai tasapuolisesti 

huomioon kaikkia tutkittavan ilmiön puolia.  

 

4.1. Holmesin nelikenttämalli 

Tässä tutkielmassa maailmanpoliittisia tunteiden tutkimuksen teorioita ja menetelmiä luokitellaan 

Holmesin nelikenttämallin avulla. Nelikenttämallissa Holmes yhdistelee yhteiskuntatieteiden ja 

neuropsykologisten tutkimusperinteiden tieteenfilosofisia lähestymistapoja tunteiden 

tutkimukseen (Holmes 2015). Nelikenttämalli on kehitetty käytettäväksi maailmanpoliittisessa 

tutkimuksessa. Asemoimalla tutkimuksia nelikenttämalliin voidaan tarkastella tutkimuksen 

ontologisia ja episteemisiä oletuksia tunteista osana sosiaalista ja poliittista. (ibid) Näin ollen 

nelikentän avulla voidaan tarkastella sitä, millä tavoin tutkimukset tuovat tunteet osaksi 

maailmanpolitiikkaa. 
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Nelikenttämallin mukaan maailmanpoliittinen tunteiden tutkimuksen kenttä voidaan käsittää 

laadultaan kahden akselin avulla, jotka ovat dimensionaalisia ja asettuvat suhteessa toisiinsa 

nelikenttämalliin.  

 

Ensimmäisen akselin vastinparit ovat ulottuvuudet emergentti-latentti. Tämä jaottelu perustuu 

neuropsykologiassa ilmenevien tutkimusperinteiden teoreettiseen debattiin (Coan 2010)7. 

Emergentit tunneteoriat korostavat tunteiden syntyvän tilannesidonnaisesti. Emergentit 

näkökulmat ovat neuropsykologisessa tunteiden tutkimuksessa yhteensopivia erityisesti tunteiden 

konstruktivististen näkökulmien kanssa. (ibid) Neuropsykologiassa emergentit lähestymistavat 

käsittävät tunteiden syttyvän tai viriävän interaktiivisesti kehollisen ja tiedollisen prosessoinnin 

tuotteena (Coan 2010, 278). Sosiaalitieteissä emergentit lähestymistavat puolestaan painottavat 

sitä, miten sosiaalinen todellisuus rakentuu useiden toiminnallisten elementtien yhteisvaikutusten 

pohjalta. Emergenteille näkökulmille on yhteistä se, että ne korostavat ilmiön (tilannesidonnaisten) 

tekijöiden olevan moninaisia, keskenään vuorovaikutteisia ja emergentin ilmiön olevan itsessään 

siten laadullisesti enemmän kuin sen osaset. Neuropsykologiassa emergentit tunneteoriat ovat 

saaneet enemmän suosiota viime aikoina (Coan 2010). Niiden suosio on jättänyt pitemmät 

tutkimusperinteet omaavat latentit tunneteoriat varjoonsa. Neuropsykologiassa latenttius 

ymmärretään siten, että tietty tunne tuottaa tietynlaisia fysiologisia sekä behavioraalisia reaktioita, 

joita pystytään ainakin jossain määrin ennustamaan. (ibid) Latenttius sosiaalitieteissä ymmärretään 

puolestaan piilevänä, pitkäaikaisena, tai taustalla vaikuttavana tekijänä, joka vaikuttaa tutkittavien 

muuttujien tao tutkimuskohteiden toimintaan.  

 

Toisen akselin vastinparit ovat ulottuvuudet kognitiivinen-affektiivinen. Psykologiatieteissä 

nähdään nykykäsitysten mukaan yleisesti, että tunteiden prosessointi ja kognitiivinen toiminta ovat 

toisiinsa niin kietoutuneita neurobiologisia prosesseja, ettei niitä voida analyyttisesti erotella 

toisistaan.  Sekä tiedostamattomat, että tiedostetut tunneprosessit ovat vuorovaikutteisessa 

 
7 Neuropsykologiassa tieteellinen keskustelu aiheesta on vilkasta ja toisaalta myös käytännönläheistä, sillä 

se ohjaa sitä, millä tavoin neuropsykologian parissa rakennetaan tutkimusasetelmia koskien esimerkiksi 

fysiologista mittaamista ja aivokuvantamista. Tämän tutkielman puitteissa ei ole merkityksellistä 

syventyä keskusteluun tarkemmin, vaan tutkielmassa käsitellään debattia vain siltä osin, mikä on 

merkityksellistä Holmesin nelikenttämallin kannalta. Lisää johdatusta aiheeseen löytyy kuitenkin James 

A. Coanin artikkelista (Coan 2010). 
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suhteessa käytännössä kaikessa tiedonkäsittelyprosessoinnissa. Siten jakoa kognitiivisiin ja 

affektiivisiin teorioihin pidetään psykologiatieteissä hieman vanhentuneena (Coan 2010). 

Filosofian ja poliittisen teorian tutkimusaloilla jakolinja on kuitenkin pitänyt pintansa. Jaottelu 

kuvaa siis paremmin filosofian ja poliittisen teorian lähestymistapoja tunteiden tutkimukseen. 

Kognitiivisen arvioinnin tunneteoriat ovat tunteiden filosofisen tutkimuksen vanhin teoriaperinne, 

jonka juuret kulkeutuvat antiikin Kreikkaan (Thagard 2019, 133). Kognitiivisia näkökulmia 

edustavat tieteenfilosofisesti esimerkiksi Martha Nussbaum (Nussbaum 2001; Nussbaum 2013) 

sekä Nico Frijda (Frijda 1986). Affektiivisilla näkökulmilla tarkoitetaan näkökulmia, joissa 

tunteiden nähdään olevan taustalla suhteellisen tiedostamatta tai pitkäaikaisesti (Holmes 2015, 

711). Affektiivisten näkökulmien tutkimus voidaan johtaa puolestaan psykologiatieteen 

alkulähteille William Jamesin edustamaan tutkimustraditioon (Thagard 2019, 133). Uusia 

näkökulmia tieteenfilosofisesti tarjoaa esimerkiksi Brian Massumi (Massumi 2002). 

 

Näiden neljän eri ulottuvuuden kautta muodostuu siis mallin kaksi akselia, emergentti-latentti ja 

kognitiivinen-affektiivinen, jotka asettuvat suhteessa toisiinsa nelikenttämalliin. Näin ollen 

nelikenttämalli tarjoaa karkeasti luokitellen neljä erilaista lähestymistapaa8 tunteiden 

tutkimukseen. Tärkeää on huomioida, että nelikenttämalli ei sinänsä tuota neljää eri kategoriaa, 

vaan malli koostuu akseleiden jatkumoista. Toisin sanoen malli on dimensionaalinen. 

Dimensionaalisuudella tarkoitetaan sitä, että tunteita ei käsitteellisesti jaeta karkeasti joko 

emergentteihin tai latentteihin, vaan valittu tutkimuksellinen lähestymistapa asettuu johonkin 

kohtaa näitä ulottuvuuksia.   

 

Holmesin mukaan tunteiden tutkimuksen teoreettismetodologisen pluralismin ja tunteiden 

ontologista olemusta koskevien erimielisyyksien vuoksi nelikenttämalli voi tarjota uusia tapoja 

hahmottaa maailmanpoliittisen tunteiden tutkimuksen kenttää. Malli ei pyri olemaan 

kaikenkattava tai aukoton, se lähinnä viitoittaa uusia tapoja lähestyä ja luokitella tunteiden 

tutkimusta maailmanpolitiikassa. (Holmes 2015) Mallin avulla voidaan myös arvioida sitä, 

nähdäänkö tunteiden vaikuttavan ensisijaisesti toimijan vai rakenteen, sekä toisaalta materiaalisen 

vai sosiaalisten ulottuvuuksien kautta (ibid, 708). Vaikka käytännön tasolla useimmat tutkijat 

 
8 (i) emergentti-kognitiivinen (ii) emergentti-affektiivinen (iii) latentti-kognitiivinen (iv) latentti-

affektiivinen 
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yhdistelevät emergenttejä sekä latentteja sekä toisaalta kognitiivisia ja affektiivisia näkökulmia, 

yleensä he kuitenkin painottavat tutkimuksessaan jompaakumpaa akselin vastinparin vaihtoehtoa. 

On siis tärkeää huomioida, että vaikka tutkimuksessa tehdään valintoja sen suhteen, miten tunteet 

käsitteellistetään näillä jatkumoilla, ei mikään näkökulmista ole toisiaan poissulkeva. 

Tutkimuksessa voidaan myös hyödyntää saman akselin ulottuvuuksia, eli esimerkiksi sekä 

emergenttejä, että latentteja lähestymistapoja tunteiden tutkimukseen.  

 

Koska Holmesin nelikenttämalli yhdistelee sekä neuropsykologian, että poliittisen teorian 

tutkimusperinteiden lähestymistapoja tunteiden tutkimukseen, voidaan olettaa, että malli myös 

kykenee tavoittamaan erityisen hyvin tunteiden neuropsykologiasta ammentavia 

maailmanpoliittisia tutkimuksia. Seuraavassa alaluvussa syvennytään avaamaan 

yksityiskohtaisemmin sitä, mitä akseleiden neljällä ulottuvuudella tarkoitetaan 

maailmanpoliittisen tunteiden tutkimuksen kontekstissa.  

 

 

 

Kuva 1. Holmesin nelikenttämalli 
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4.1.1. Latentit ja emergentit lähestymistavat 

Maailmanpoliittisessa tunteiden tutkimuksessa latentit lähestymistavat korostavat tunteita 

pitkäaikaisina ja suhteellisen stabiileina ilmiöinä. Latenteissa lähestymistavoissa tunteet nähdään 

muuttujina, jotka analyyttisesti tarkasteltuna edeltävät tunteisiin liittyviä reaktioita. Tunne 

käsitetään tässä tapauksessa olevan tilassa ja ajassa jatkuvasti läsnä, mutta vasta toimijat ja 

instituutiot tuova siihen toiminnallisen ulottuvuuden. Latenttia lähestymistapaa voidaan pitää 

emergenttiä lähestymistapaa yksinkertaisempana ja perinteisempänä tapana hahmottaa sosiaalista 

todellisuutta. Latentit näkökulmat ovatkin dominoineet esimerkiksi päätöksentekoa tutkivaa 

ulkopolitiikan tutkimusta. Latentteja lähestymistapoja on myös hyödynnetty aiemmin esimerkiksi 

sosiaalipsykologiaa lainaavissa tutkimuksissa. (Holmes 2015, 708)  

Maailmanpolitiikan kontekstissa emergentit näkökulmat haastavat latentit näkökulmat, sillä niiden 

mukaan tunteet käsitetään latenteissa lähestymistavoissa liian staattisina ilmiöinä. Ne eivät 

kuitenkaan kiistä esimerkiksi tunteiden pitkäaikaisvaikutuksia. (Holmes 2015) Osa 

maailmanpoliittisista tunteiden tutkimuksen emergenteistä näkökulmista näkee tunteiden syntyvän 

ensisijaisesti erilaisten yhteisöllisten kokemuksellisuuden ja/tai praktiikoiden kautta (Bially-

Mattern 2011, 84). Tunteisiin vaikuttavat olennaisesti myös kulttuurinen ja sosiaalinen ympäristö 

sekä opitut tavat havainnollistaa ja kokea maailmaa. Maailmanpolitiikassa analysoitavat 

tunnekokemukset syntyvät tai konstruoituvat emergenttien lähestymistapojen mukaan 

kokoelmasta erilaisia tekijöitä. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi subjektiiviset tulkinnat, 

virittyneisyys tai sosiaaliset käytösnormit. Emergentit lähestymistavat näkevät, että tunteet 

konstruoituvat muun muassa suhteessa tilannetta koskevaan sosiaaliseen tilanteeseen, aiemmin 

opittuun sekä kognitiiviseen prosessointiin. Tunteet ovat siten abstraktio näistä tekijöistä ja 

tekijöiden summa, eli tunne, on enemmän, kuin yksittäiset tekijät. (Holmes 2015, 708) On 

jokseenkin määrittelemätöntä, mitä kaikkia tekijöitä tulisi tällaisissa emergenteissä 

lähestymistavoissa huomioida. Emergentti lähestymistapa on lähtökohtaisesti kuitenkin 

huomattavasti dynaamisempi kuin latentti, sillä lähtöajatuksena on, että tunnekokemuksien 

nähdään muodostuvan erilaisten keskenään vuorovaikutteisten tekijöiden summana. Emergentit 

lähestymistavat painottavat tunteiden toimintamekanismien olevan kompleksisia, josta seuraa 

tarve teoretisoida tunteiden, tiedonprosessoinnin, toiminnan ja tunnelmien yhteisvaikutuksia 

(Hutchison ja Bleiker 2014). 
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Jaottelua latentteihin ja emergentteihin lähestymistapoihin voidaan käyttää hahmottamaan sitä, 

miten tutkimus suhtautuu toimija/struktuuri ongelmaan (Holmes 2015, 708). Näin ollen tällä 

akselilla voidaan tavoittaa myös yhteys laajempaan keskusteluun koskien sitä, havaitaanko tunteita 

ensisijaisesti yksittäisten tai valikoitujen toimijoiden kautta vai rakenteiden kautta. Latentit 

näkökulmat korostavat tunteiden olevan pikemminkin subjektien tai toimijatasolla havaittavia 

ilmiöitä, kun taas emergenteissä näkökulmissa korostetaan tunteiden kollektiivisia, rakenteellisia 

ja ryhmätason ulottuvuuksia. Emergentit näkökulmat korostavat (sosiaalista) 

tilannesidonnaisuutta, joka sopii hyvin yhteen kollektiivisuutta korostavien näkökulmien kanssa. 

(Holmes 2015) 

 

Vaikuttaa siis siltä, että emergentit lähestymistavat sopivat hyvin tutkimukseen, jossa halutaan 

korostaa tilannesidonnaisuutta sekä tunteiden sosiaalista, kollektiivista tasoa. Latenttien 

näkökulmien vahvuutena voidaan pitää pyrkimystä selkeämpien kausaalisuhteiden osoittamiseen. 

Kuten Holmes huomauttaa, asian laita ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen, vaan myös latentteja 

näkökulmia voidaan käyttää tunteiden kollektiivisten puolien kuvaamiseen ja emergenttejä 

kuvaamaan yksilöllisten tai toimijatason ilmiöitä. Myös emergenttien ja latenttien näkökulmien 

yhdistely on mahdollista. Esimerkiksi emergenttien prosessien tuotteena syntyneet tunteet voivat 

muuttua pysyvämmiksi, latenteiksi tunteiksi (Holmes 2015, 708). Toisaalta latentisti toimiva 

tunneympäristö vaikuttaa subjektien virittyneisyyteen. Tällaisen yhdistelevän näkökulman 

mukaan sekä latentisti toimivalla tunteella, että emergentillä tunneprosessilla on vaikutusta siihen, 

mikä on lopullinen tunnekokemus, sekä sitä seuraava reaktio tai toiminta (Holmes 2015, 707). 

 

       Emergentti lähestymistapa             Latentti lähestymistapa 

 

  Kuva 2. Emergentit ja latentit lähestymistavat (Holmes 2015, 709–710) 
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4.1.2. Kognitiiviset ja affektiiviset lähestymistavat 

Maailmanpoliittisessa tunteiden tutkimuksessa kognitiiviset lähestymistavat painottavat tunteiden 

yhteyttä ympäristön arvioimiseen sekä tiedonprosessointiin. Näin ollen kognitiiviset 

lähestymistavat soveltuvat esimerkiksi tietoisen tiedonprosessoinnin tai päätöksenteon 

tutkimukseen. Kognitiiviset lähestymistavat painottavat tunteiden toimivan päätöksenteossa 

informatiivisina sekä arvottavina voimina. Esimerkiksi vihan tunne liittyy kokemukseen ja 

tulkintaan siitä, että jokin on väärin tai epäoikeudenmukaista. (Hutchison ja Bleiker 2014)  

Affektiivisiin näkökulmiin liitetään maailmanpoliittisessa tunteiden tutkimuksessa tunteiden 

tiedostamattomat ja rakenteelliset ulottuvuudet (Hutchison ja Bleiker 2014). Sara Ahmed on 

kritisoinut tunteiden psykologisointia ja yksityistämistä sekä sitä, miten usein yhteiskunnallisiin 

rakenteisiin sidotut affektiiviset intensiteetit sivuutetaan tai jopa kielletään (Ahmed 2018, 24). 

Kansakuntiin liittyvää rakkaus on yksi esimerkki yhteiskunnallisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta 

rakenteesta, jolla on affektiivinen intensiteetti (ibid). Ahmedille tunteet eivät ole psykologisia 

tiloja vaan ensisijaisesti yhteiskunnallisia ja kulttuurisia käytäntöjä (ibid, 20). Tunteet liikkuvat, 

eli ”tarttuvat” ruumiiden välillä ja ovat siten ”tahmaisia” (sticky). Ne myös yhdistävät ruumiita 

kiintymyksen tai jännitteiden kautta. Keskeistä eivät ole tunteita kokevat subjektit vaan tunteiden 

tuotantoprosessit. (ibid, 22-23) Affektiiviset näkökulmat voivat myös korostaa tunteiden 

psykoanalyyttisiä puolia, eli sitä, etteivät subjektit välttämättä ole tietoisia tunnekokemuksistaan 

eivätkä tunteiden ja kehollisten reaktioiden yhteyksistä.  

 

Affektiivisissa näkökulmissa heijastuvat usein feministisen ja kriittisen tutkimusperinteen 

vaikutukset (Auchter 2020; Åhäll 2018). Joidenkin näkökulmien mukaan affekteilla on erityistä 

poliittista merkitystä, koska ne edeltävät subjektiivista kokemusta ja muokkaavat subjektiuuden 

rakentumista (Reeves 2018, 108). Lisäksi tunteiden voidaan esimerkiksi nähdä toimivan 

poliittisissa prosesseissa erilaisten (tiedostamattomien) mielentilojen muodossa (Holmes 2015, 

711). Näiden mielentilojen voidaan nähdä vaikuttavan puolestaan ympäristön havainnointiin ja 

prosessointiin. Affektiivis-intuitiivisissa lähestymistavoissa voidaan puolestaan tutkia esimerkiksi 

kompleksista, informaatiorikasta päätöksentekoa, jossa intuitiivisella päätöksenteolla on tärkeä 

merkitys (Holmes 2015, 712).  
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4.2. Tunneteorioiden ja menetelmien luokittelu Holmesin nelikenttämallin mukaan 

Seuraavassa kahdessa alaluvussa käydään läpi aiempaa tutkimuskirjallisuutta, jonka Holmes on 

luokitellut nelikenttämalliin. Tämän yhteydessä esitellään tunteiden tutkimuksen kehitystä 

maailmanpolitiikassa yleisemmällä tasolla. Nelikenttämallin luokittelua koskevat yleiset 

periaatteet on esitelty edellisessä luvussa. Holmes ei kuitenkaan avaa sitä, miten hän on 

konkreettisesti tehnyt luokittelua. Seuraavassa kahdessa luvussa käydään läpi Holmesin tekemää 

luokittelutyötä tehden näkyväksi niitä episteemisiä ja ontologisia perusteita, jotka oletettavasti 

ovat johtaneet teorioiden ja menetelmien luokitteluun. Näin ollen aiemman tutkimuskirjallisuuden 

läpikäynti ja tarkempi esittely ei suoraan edusta Holmesia, vaan perustuu osittain omaan luentaani. 

4.2.1. Päätöksenteko, kognitio ja tunteet 

Ulkopolitiikan tutkimus oli ensimmäisiä kansainvälisen politiikan tutkimusaloista, jossa 

sovellettiin psykologian alan teorioita, menetelmiä ja käsitteitä (Hutchison ja Bleiker 2014). 

Psykologiset näkökulmat rajautuivat kuitenkin aluksi lähinnä behavioraalisten ja kognitiivisten 

teorioiden soveltamiseen. Ulkopolitiikan psykologiset teoriat toimivat kritiikkinä myös realismin 

ihmiskäsityksille. Hiljalleen ulkopolitiikan psykologisesta tutkimusalasta kehittyi oma 

tutkimusalansa.  (Pursiainen ja Forsberg 2015, 223) Tarkemmin tunteiden tutkimusta on 

ulkopolitiikan kontekstissa tehty kuitenkin edelleen rajallisesti. Päätöksentekoa koskeva tutkimus 

on keskeisin ulkopolitiikan tutkimusalue, jossa tunteiden tutkimusta on alettu soveltamaan.  

Päätöksenteon poliittisella psykologisella tutkimuksella on juuret 1950-luvulla. Tutkimus keskittyi 

aluksi behavioraalisen ja myöhemmin kognitiivisen psykologian vallankumousten näkökulmien, 

kuten havaintopsykologian ja motivaatiopsykologian soveltamiseen (Voss ja Dorsey 1992, 5-6). 

Päätöksenteon tutkimuksessa keskeisiä tutkimuksenkohteita ovat puolestaan valtiojohtajat, 

ulkopolitiikkaa määrittelevät ja implementoivat organisaatiot, sekä itse päätöksentekotilanteet ja 

päätöksentekokontekstit. Kiinnostuksen kohteena myös tunteita tarkastelevassa tutkimuksessa 

ovat olleet ainakin uskomusjärjestelmien ja asenteiden tutkimus. Esimerkiksi operationaalisen 

koodin -oppi kehitettiin kuvaamaan päätöksentekijöiden uskomusjärjestelmiä, jotka tulevat ilmi 

poliittisten tapahtumien tulkinnoissa sekä päätöksenteossa (ibid, 13). Nathan Leitesin kehittämää 

oppia on tämän jälkeen sovellettu muun muassa Yhdysvaltojen sekä Venäjän päätöksentekijöiden 

tutkimuksessa (ibid, 13-14). Hieman myöhemmin, 1970-luvulla kehitetty kognitiivisen 
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kartoituksen metodi keskittyi päätöksentekijöiden uskomusten kartoittamiseen visuaalisessa ja 

graafisessa mallissa. Karttojen tavoitteena on luoda uskomusten ja politiikkatoimien välille 

kausaalisuhteita, joilla voidaan selittää ulkopoliittista päätöksentekoa (ibid, 14). Erilaisilla 

karttametodeilla pyritään kuvaamaan uskomusjärjestelmiä ja eri käsitteiden suhdetta toisiinsa. 

Käsitteet, muuttujat ja niiden suhteet ovat löydettävissä päätöksentekijöiden teksteistä ja puheista 

ja kartan analysoija järjestää käsitteet puolestaan mielekkääseen järjestykseen. (Pursiainen ja 

Forsberg 2015, 256) Pelote- ja ydinasepolitiikkaa puolestaan on tutkinut kognitiivisemmista, 

rationaalisen valinnan teorian näkökulmista ainakin Robert Jervis, Richard Ned Lebow ja Janice 

Gross Stein (Jervis 1976; Jervis, Lebow ja Gross Stein 1989). Kognitiivisten näkökulmien suosion 

huippuun 1980-90 luvuilla vaikuttivat Amos Trevskyn, Daniel Kahnemannin ja heidän 

kollegoidensa työ  koskien päätöksenteon vinoumia niin kutsuttua prospektiteoriaa, joka on yksi 

vaikutusvaltaisimmista psykologisista päätöksentekoteorioista9 (McDermott 2004a, 154). 

 

Tunteiden osuus päätöksenteon tutkimuksessa sivuutettiin, koska vallitsi käsitys siitä, että 

tunteiden tutkimukselle ei ole tarjolla sopivia tai houkuttelevia teorioita tai menetelmiä. Näin ollen 

tunneprosessien vaikutus päätöksentekijöihin sekä päätöksentekotilanteissa oli aliteoretisoitua 

myös psykologiatieteille myönteisimmällä kansainvälisen politiikan tutkimusalalla. 

Päätöksentekoa koskevassa tutkimuksessa vallitsi ajatus siitä, että psykologisilla malleilla voidaan 

selittää ainoastaan rationaalisuudesta poikkeavaa ja irrationaalista toimintaa (Mercer 2005, 77). 

Psykologian alalla on kuitenkin viimeisten vuosikymmenien ajan vakiintunut näkemys, että 

tunteilla on keskeinen rooli päätöksenteossa: tunteettomuuden10 tiedetään johtavan muun muassa 

huonoon arviointikykyyn, heikkoon riskien ja mahdollisuuksien arviointiin sekä heikkoon 

motivaatioon. Psykologiatieteissä vallitsee vakiintunut näkemys, jonka mukaan tunteita on 

oikeastaan mahdoton erottaa kognitiosta, sillä neurobiologisesti prosessit ovat toisiinsa 

kietoutuneita. (Damasio 1995; Barrett 2017)  

 

 
9 Prospektiteorian perusväittämä on lyhyesti, että ihmiset ovat taipuvaisia pelaamaan varovaisesti, jos 

tilanne on kehystetty voiton tavoitteluksi. Jos tilanteessa on kyse tappioiden välttämisestä, he ottavat 

enemmän riskejä. Tähän liittyy läheisesti myös se, mistä lähtökohdista voitot ja tappiot määritellään. 

(Pursiainen ja Forsberg 2015, 226) 
10 Tunteettomalla tarkoitetaan esimerkiksi ihmisiä, joilla ei ole tunteiden havainnointikykyä, ei siis 

normatiivisesta tunteellisesta reaktiivisuudesta poikkeavia (esimerkiksi pienemmistä neurologisista 

vaurioista, persoonallisuushäiriöistä tai mielenterveysongelmista kärsiviä henkilöitä). 
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Yksi ulkopolitiikan päätöksenteolle keskeinen tutkimusala on ydinase- ja pelotepolitiikan 

tutkimus. Crawfordin mukaan klassinen pelotepolitiikan tutkimus on ennustusarvoltaan heikkoa 

sen vuoksi, että teoriat eivät ole kyenneet selittämään valtiojohtajien tunnepohjaista reagointia 

uhkiin. Jos hyväksytään neurobiologian väittämät siitä, että tunteet ja kognitiot toimivat yhdessä 

päätöksenteon taustalla, on tarvetta teoretisoida lisää tunneprosessien vaikutusta päätöksenteossa. 

(Crawford 2013) Jacques Hymans on yhtenä ensimmäisen joukoissa teoretisoinut tunteiden 

merkitystä ulkopoliittisessa päätöksenteossa. Hymans on tarkastellut sitä, miten kansallinen 

identiteetti ohjaa valtiojohdon suhtautumista ydinasepoliittisiin päätöksiin. Kansallisen ja 

valtiojohdollisen identiteetin perustana toimivat tunteet, joista keskeisimpiä ovat 

ydinasekontekstissa Hymansin mukaan pelko ja ylpeys (Hymans 2006).  Hymansin malli kytkee 

(sosiaaliset) tunteet siis identiteettiin. Kansallinen ja valtiojohdon identiteetti ohjaavat sitä, 

millainen suhtautuminen valtiolla on ydinasepoliittisiin päätöksiin kuten siihen, päättääkö valtio 

olosuhteiden salliessa hankkia ydinaseita (ibid, 2). Päätöksentekoprosessi on enemmän kuin 

rationaalistyyppistä hyödyn ja haittojen punnintaa. Identiteettiä ja tunteita koskevien kysymyksien 

kautta voidaan analysoida valtiojohdon ulkopoliittista päätöksentekoa. Hymansin mukaan 

ydinasepolitiikan kontekstissa on tarkasteltava valtiojohtajan tulkintaa kansallisesta identiteetistä 

(ibid, 19). Hymansin näkökulma käsittää identiteettiä rakentavat tunteet pitkäaikaisvaikutteisina, 

suhteellisen pysyvinä ilmiöinä. Holmesin mukaan Hymansin lähestymiskulma tunteisiin on 

latentti. Samaan aikaan tunteet tulevat näkyväksi ja havaittaviksi päätöksentekotilanteissa. Näin 

ollen Hymansin lähestymiskulma on myös kognitiivinen. 

 

Holmes luokittelee myös Crawfordin teoretisoinnin kognitiiviseksi ja latentiksi. Crawfordin 

artikkelia ”The Passion of World Poitics: Propositions on Emotion and Emotional Relationships” 

on siteerattu laajasti maailmanpolitiikassa puheenvuorona, joka nosti tunteet teoretisoinnin 

keskiöön. Crawfordin mukaan tunteet tulevat osaksi maailmanpoliittisia prosesseja ensisijaisesti 

ympäristön arvioinnin, toiminnan sekä päätöksentekotilanteiden yhteydessä (Crawford 2000).  

Vaikka tunteet ovat subjektiivisia kokemuksia, on niillä myös intersubjektiivisia ja kulttuurisia 

komponentteja (ibid, 125). Tätä kautta tunteet tulevat osaksi sosiaalista ja poliittista. Crawford 

yhdistelee kognitiivisia ja konstruktiivisia lähestymistapoja tunteisiin, mutta painottaa tilanteiden 

tulkinnan, saatavilla olevan informaation ja aiemmin opitun, kulttuurien ja yksilöllisten tulkintojen 

tärkeyttä (ibid, 137-145). Crawfordin lähestymistavassa muun muassa odotukset, subjektien 
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väliset suhteet sekä kulttuurit tuottavat ennakoitavuutta: ne osittain määräävät sitä, millaisia 

tunnepohjaisia reaktioita sekä käytöstä on odotettavissa (ibid, 133-137).  

 

Jonathan Mercer on Crawfordin rinnalla ensimmäisiä, jotka ovat asettaneet tunteet suoraan 

teoretisoinnin keskiöön maailmanpolitiikan tutkimuksessa. Heidän kahden teoreettisella 

tutkimuksella onkin ollut tärkeä merkitys sen kannalta, mihin suuntaan tunteita on lähdetty 

maailmanpolitiikassa teoretisoimaan. (Hutchison ja Bleiker 2014) Holmes luokittelee myös 

Mercerin tutkimuksen kognitiivisiin ja latentteihin lähestymistapoihin. Mercer on keskittynyt 

tutkimuksessaan ainakin luottamuksen, uskottavuuden sekä uskomusjärjestelmien tutkimukseen 

ulkopoliittisen päätöksenteon kontekstissa (Mercer 2010; 2014). Uskottavuutta ja luotettavuutta 

arvioidessaan ihmiset tukeutuvat Mercerin mukaan laadullisesti pysyviin eli latentteihin 

tunnedikotomioihin, kuten luottaa/ei-luota tai uskottava/ei-uskottava. Näitä tunnepohjaisia 

käsityksiä käytetään päätöksenteon perusteina. Samanaikaisesti tunteet tulevat näkyviksi 

tiedonkäsittelyä vaativissa prosesseissa. Myös uskottavuuden arviointi perustuu Mercerin mukaan 

aina tunneperäisiin tulkintoihin. Tunteita hyödynnetään asioiden arvottamisessa ja niiden pohjalta 

rakennetaan käsityksiä sekä uskomuksia ulkomaailmasta. Nämä puolestaan ohjaavat tiedonhaku 

ja -käsittelyprosesseja. (Mercer 2010) 

 

Holmes nostaa esille luokittelussaan Joshua Kertzer ja Kathleen McGrawn tutkimuksen, jossa he 

tutkivat realistista paradigmaa tunteellisesti toimivana uskomusjärjestelmänä. Holmes luokittelee 

myös tämän tutkimuksen kognitiivisiin sekä latentteihin lähestymiskulmiin. Tutkimuksessa 

tarkastellaan kansallisten mielialojen ja asenteiden rakentumista. Kertzer ja McGraw hyödyntävät 

tutkimuksessa perinteisen psykologisen tutkimuksen menetelmiä sekä kansallista tutkimusotantaa 

(Kertzer ja McGraw 2012). Tutkimustuloksissa havaitaan muun muassa, että pelkotunnetta sekä 

tarjolla olevaa informaatiota manipuloimalla realistisen maailmankuvan vahvistumista tapahtuu 

vain niillä, joilla jo valmiiksi on realistisen paradigman mukainen uskomusjärjestelmä. Pelolla on 

siis polarisoiva vaikutus: se vahvistaa realismia jo valmiiksi realisteissa, kun tulos on 

päinvastainen liberaaleilla. Realistisen paradigman kannattajat pyrkivät objektiivisuuden kautta 

selittämään, miten pelko vaikuttaa valtioiden toimintaan. Tosiasiallisesti pelko vaikuttaa kuitenkin 

realistien affektiiviseen tilaan, vahvistaen heidän uskomuksiaan maailmasta. Objektiivisuuden 

sijaan realistit siis pyrkivät vahvistamaan omaa uskomusjärjestelmäänsä. Pelko on 
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tutkimustulosten mukaan realistisessa paradigmassa siis paradigman sisäinen, affektiivinen 

ulottuvuus, eikä vain objektiivinen havainto ulkomaailmasta. Saman aikaisesti tutkimus osoittaa, 

että tiedon saatavuudella ja pelolla on erilaisia seurauksia, toisin kuin realistisen teoretisoinnin 

perusteella oletetaan. (ibid) Kertzer ja McGraw lähestymistavassa affektiiviset 

uskomusjärjestelmät ovat latentisti toimivia affektiivisia dispositioita. Uskomukset tulevat 

puolestaan havaittaviksi kognitiivista toimintaa, kuten päätöksentekoa koskevissa tilanteissa. 

 

Holmes luokittelee Brent Sasley tutkimuksen edustavan affektiivisia ja latentteja lähestymistapoja. 

Sasley tutkii affektiivisia dispositioita ja niihin liittyviä heuristiikkoja ulkopoliittisessa 

päätöksenteossa. Hän keskittyy eliitin sekä valtionjohdon tarkasteluun (Sasley 2010). Sasleyn 

mukaan affektit auttavat päätöksentekoprosesseissa samankaltaisesti kuin kognitiivisheuristiset 

prosessit. Affektit korostavat käsittelyssä olevan asian tunnepitoisia merkityksiä, arvottaen 

käsittelyssä olevaa objektia, tapahtumaa tai subjektia. (ibid, 690) Affektit siis ohjaavat sitä, 

minkälaisia tuntemuksia päätöksentekijöillä syntyy suhteessa tiettyihin tilanteisiin, objekteihin, 

ihmisiin, poliittisiin strategioihin ja niin edelleen (ibid, 689).  Päätöksenteossa tunnepitoiset 

reaktiot auttavat arvioimaan ennakoivasti sitä, mitä seurauksia toiminnalla voi olla (ibid, 691). 

Toinen skenaario voi esimerkiksi aiheuttaa helpotusta, kun taas toinen voi aiheuttaa ahdistusta. 

Affektit siis tehostavat päätöksentekoa tekemällä siitä nopeampaa ja helpompaa. 

Päätöksentekotilanteissa päätöstä koskevat objektit herättävät erilaisia affektiivisia tuntemuksia. 

Affektiiviset reaktiot kertovat siitä, millä tavoin tunnereaktion kohdetta arvotetaan (ibid, 693). 

Tämä lähestymistapa kiinnittää analyyttisen huomion siihen, miten affektiivista arvottamista sekä 

toisaalta niihin liittyviä reaktioita on mahdollista tutkia päätöksentekotilanteissa. Affektiiviset 

heuristiikat voivatkin olla erityisen tehokkaita päätöksenteossa, sillä ne ovat automaattisia, nopeita 

ja selkeitä ohjenuoria päätöksenteolle. 

 

Holmes nostaa luokittelussaan esille myös toisen Sasleyn tutkimuksen, joka ottaa tunteisiin jälleen 

affektiivisen, mutta dynaamisemman, emergentin lähestymiskulman. Sasley teoretisoi tunteita 

ryhmämuotoisena ja dynaamisena prosessina hyödyntäen sosiaalipsykologiassa suosituksi tullutta 

intergroup emotions -teoriaa (IET) (Sasley 2011). IET-teoria käsittää tunteiden kehittyvän ja 

syttyvän ensisijaisesti osana kollektiivisia ja emergenttejä ryhmäprosesseja. Sasley huomauttaa, 

että useat tutkimukset, jotka teoretisoivat tunteita osaksi kansainvälistä politiikkaa, hahmottavat 



29 
 

tunteiden vaikuttavan ulkopolitiikkaan joko päättäjien kautta, tai valtion, joka jollain tasolla 

personifioidaan (Sasley 2011, 453-454). Sasleyn mukaan kolmas vaihtoehto on teoretisoida 

valtiollisia politiikkatoimia sekä päätöksiä ryhmädynaamisen päätöksentekoprosessin tuotteena 

(ibid, 454).   

 

Kuten yllä esitellyistä tutkimuksissa käy ilmi, päätöksenteon sekä uskomusjärjestelmien ja 

asenteiden tutkimuksessa tutkimuksen otantaa on mahdollista skaalata suurempiin 

ihmisjoukkoihin tai rajata sitä pienempien ihmisryhmien, eliittien tai jopa yksittäisten poliittisten 

päättäjien tutkimukseen. Useimmissa näkökulmissa korostuu kuitenkin subjekteihin 

keskittyminen – olivat he sitten yksittäisiä päätöksentekijöitä, ryhmiä tai suurempia ihmisjoukkoja. 

Kritiikkinä päätöksentekoon keskittyvälle tunteiden tutkimukselle toimiikin näkökulman 

kykenemättömyys selittää tunteiden vaikutusta laajemmissa sosiaalisissa ja poliittisissa 

dynamiikoissa (Bleiker ja Hutchison 2008, 117). Itse subjekteihin keskittyvä tutkimus ei 

esimerkiksi selitä sitä, miksi ja miten jokin tunne on syntynyt ympäristössä tai miten tunteet 

vaikuttavat yhteiskuntaan laajemmin. Tutkimus päätyy keskittymään usein päätöksentekijöihin tai 

rajattuihin ihmisjoukkioihin. (ibid)  

 

4.2.2. Yhteistyö, konfliktit ja tunteet   

Tunteiden teoretisointi on viime vuosina lisääntynyt päätöksenteon, uskomusten ja asenteiden 

tutkimuksen lisäksi ainakin yhteistyötä, konflikteja sekä turvallisuutta tarkastelevan 

maailmanpoliittisen tutkimuskirjallisuuden piirissä. Crawford huomauttaa, että yhteistyön, 

konfliktien sekä turvallisuustutkimuksen tutkimuskentän käsitteillä, kuten pelotepolitiikalla, 

luottamuksella tai itse turvallisuuden ilmiöillä on eksistentiaalinen yhteys tunteisiin, sillä ilman 

tunteellista ulottuvuutta näillä käsitteillä ei oikeastaan ole merkitystä (Crawford 2000). Tunteita 

on teoretisoitu ainakin osaksi maailmanpolitiikassa vakiintuneempia käsitteitä, kuten identiteetti, 

praktiikat tai diskurssit. Vakiintuneempien käsitteiden kautta tunteita on mahdollista sitoa osaksi 

maailmanpolitiikan teorioita ja menetelmiä. 

Holmes nostaa luokittelussaan esille Oded Löwenheim ja Gadi Heimannin, jotka tutkivat 

valtioiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Löwenheim ja Heimann tarkastelevat vihamielisen 

vuorovaikutuksen rakentumista sekä erityisesti kostoa osana vihamielistä toimintaa (Löwenheim 
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ja Heimann 2008). He ymmärtävät koston tunnepohjaisena praktiikkana. Valtioiden välinen 

halveksunta tai vihamielisyys voivat institutionalisoitua negatiivisen vastavuoroisuuden kautta. 

Kostolla puolestaan haetaan emotionaalista tyydytystä tai täyttymystä. Se on väline hakea 

tasapainoa menneen ja nykyisyyden välille. Mitä vähemmän institutionaalisia rakenteita ja 

normeja on keskinäisen luottamuksen ylläpidoksi, sitä todennäköisempää on valtioiden välinen 

vihamielisyys ja kostonhimoisuus. (ibid, 687-688) Toiminnan tasolla kostoon liittyy eksplisiittistä 

toimintaa (esimerkiksi ylpeyden ja innostuksen tunteita koston toteuttamiseen liittyen), korkeaa 

riskinottoa, välinpitämättömyyttä mahdollisista korkeista tappioista sekä kostoon liittyvien 

tunteiden sinnikkyyttä (persistence) (ibid, 693). Löwenheim ja Heimannin teoreettisessa 

lähestymistavassa tunteet rakentavat maailmanpoliittisia vuorovaikutussuhteita. Lähestymistapa 

korostaa tunteiden pitkäaikaisuutta. Vihamielisyys muokkaa vuorovaikutussuhteita ja 

maailmanpoliittisia rakenteita syvällisemmin, kuin kognitiiviset näkökulmat olettaisivat. Holmes 

luokitteleekin heidän lähestymiskulmansa tunteisiin affektiiviseksi. Samanaikaisesti 

reaalipoliittiset olosuhteet (esimerkiksi moraalisen oikeutuksen löytyminen, militaristinen ja/tai 

materiaalinen kapasiteetti) mahdollistavat itse tunnepraktiikan, tässä tapauksessa koston 

praktiikan realisoitumisen. Tästä johtuu, että kaikki nöyryytyksen tai katkeruuden tunteet eivät 

johda kostoon. Poliittisten toimien realisoitumiseen vaikuttavat siis useat ja kontingentit prosessit, 

jonka vuoksi lähestymistapa on emergentti.  

 

Holmes sijoittaa myös Bially-Matternin tutkimuksen emergentteihin ja affektiivisiin 

lähestymistapoihin. Bially-Mattern teoretisoi tunteiden tulevan osaksi poliittisia prosesseja 

kollektiivisten tunnepraktiikoiden kautta (Bially-Mattern 2011). Hänen mukaansa keskeistä on 

kiinnittää analyyttinen huomio tunteita koskevaan sosiaaliseen praktiikkaan: siihen miten tunteita 

sanallistetaan, järkeistetään ja koetaan. Näin pystytään tavoittamaan kysymykset siitä, miten 

tunteet rakentavat sosiaalista todellisuutta. (ibid) 

 

Löwenheim ja Heimann teoretisoivat valtion tunteelliseksi entiteetiksi (Löwenheim ja Heimann 

2008, 688). Ontologisessa mielessä valtiolla ei ole tunteita (Digeser 2009, 327). Löwenheim ja 

Heimannin tutkimus asettuu kuitenkin perinteeseen, jossa valtiolla voidaan nähdä olevan tiettyä 

laadullisesti personifioitua ja tavoitteellista (intentionaalista) toiminnallisuutta.  Valtiot voivat 

”super-organismeina” jopa omata kollektiivisen tietoisuuden tason (Wendt 2004). Löwenheim ja 
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Heimannin teoretisointi tekee näkyväksi sen, mitä realistisen tradition teoriat ovat oikeastaan 

tehneet implisiittisesti, sillä realistiset traditiot ovat pitkään tehneet analogisia vertailuja sen 

suhteen, miten valtiot käyttäytyvät inhimillistettyjen ja personifioitujen periaatteiden mukaisesti 

(Wendt 2004; Löwenheim ja Heimann 2008; Kertzer ja McGraw 2012). Valtion kapasiteettia 

tuntea tai olla kollektiivisten tunnekokemuksien tiivistymä on tarve kuitenkin teoretisoida vielä 

paljon (Hutchison ja Bleiker 2014). 

 

Maailmanpoliittisessa tunteiden tutkimuksessa keskeistä ovat keskustelut siitä, ketkä voivat 

tuntea, mihin instansseihin tunteet voivat kiinnittyä sekä millä tavalla tunteet leviävät. 

Valtionhallinnon toimijoilla on kiistatta tunteellisia kokemuksia. Joidenkin näkemysten mukaan 

tunteet vaikuttavat poliittisiin prosesseihin näiden toimijoiden kautta (Saurette 2006). Esimerkiksi 

Alexander Wendtin mukaan yksilöt tuntevat valtion tunteet valtion puolesta (Wendt 2004, 314). 

Martin Albrown mukaan organisaatioilla voidaan nähdä olevan organisaatiota kokonaisvaltaisesti 

kuvaavia tunteita, jotka nousevat tilannespesifisti, tai tunteita, jotka liittyvät tiettyihin 

performansseihin tai rooleihin (Albrow 1997). Yksi näkökulma liittyy myös siihen, miten tietyt 

valtiolliset positiot tarjoavat rooleja sekä identiteettejä, jotka perustuvat tiettyihin normistoihin ja 

määritelmiin siitä, miten positiossa tulisi toimia. Toiminnan ja ajattelun lisäksi normistot ohjaavat 

subjektien tunnekokemuksien muodostumista (Johnston 2001). Tietyt tunnenormistot voivat siis 

muokata subjektien toimijuutta, joka puolestaan kanavoituu heidän ajamiin politiikkatoimiin. Tim 

Hall on tarkastellut sitä, miten tunteellisen diplomatian (emotional diplomacy) kautta voidaan 

kanavoida tai performoida koordinoidusti valtioiden välisiä, eli valtiollisia tunteita (Hall 2015, 16-

17).  

 

Tunteita on tarkasteltu maailmanpolitiikassa tutkimalla myös tunneyhteisöjä (emotional 

communities) (Koschut 2020a; Koschut 2014), affektiivisia yhteisöjä (affective communities) 

(Hutchison 2016) sekä yhteisöissä viriäviä yhteisöllisiä tai suurten ihmisjoukkojen massatunteita 

(Hall ja Ross 2019). Hutchison on teoretisoinut affektiivisten yhteisöjen muodostumista 

maailmanpolitiikassa. Tunteita hän on teoretisoinut representaatioiden ja affektiivisten tilojen, 

erityisesti traumojen näkökulmasta. (Hutchison 2016) Hutchisonin mukaan trauma voidaan 

käsittää affektiivisena, sosiokulttuurisena tilana. Trauma koetaan ensisijaisesti tunnekokemuksena 

tai tunteellisena muistijälkenä, joka ylittää rationaalisen ymmärryksen rajat. Traumat määrittävät 
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sosiaalisia ja poliittisia yhteisöjä sekä niiden keskinäissuhteita. Ne ovat erinäisten väkivallan 

muotojen, kuten terrorismin, sotien, puutetilojen (esimerkiksi köyhyys, nälkä) tai 

psykososiaalisesti hajottavien kokemusten (esimerkiksi sorto, pakolaisuus) tuotteita. Vaikka 

traumat ovat yksilöiden ja yhteisöjen elämää hajottavia, on niillä potentiaalia kuitenkin myös 

tuottaa solidaarisuutta ja yhteyden kokemuksia. (ibid, 1) Keskeistä traumoille on siis niiden 

paradoksaalinen luonne: ne eristävät yksilön tämän yhteisöstä rikkomalla perinteiset yhteisöön 

liittyvät psykososiaaliset linkit, mutta samalla niillä on kyky yhdistää ja muodostaa uusia 

tunneyhteisöjä (ibid, 3). Traumoilla on puolestaan syvät vaikutukset muistijälkiin ja kognitioon 

(ibid, 7-8). Traumakuvastoa voidaan tarkoituksenmukaisesti käyttää voimauttamaan ja 

toisintamaan kollektiivisia identiteettejä. Tämä ei tapahdu traumalle uudelleen altistamisella, vaan 

herättämällä yhteisön kollektiiviset tunteet, jotka vahvistavat tavoiteltua auktoriteettista narratiivia 

ja järjestystä. (ibid, 63) Traumaattisin tiloihin liittyvät tyhjyyden ja tuhoutumisen tilat tarjoavat 

mahdollisuuksia uudelleen neuvotella poliittista ja sosiaalista tilaa, siihen liittyviä valtasuhteita 

sekä hierarkioita (ibid, 49, Resende 2020). Hutchisonin ja Bleikerin mukaan yksilön 

tunnekokemuksista tulee representaatioiden kautta kollektiivisia, tulkinnallisia sekä poliittisia 

(Hutchison ja Bleiker 2014). Representaatiot määrittelevät tunteiden laatua ja legitimoivat tiettyjä 

kokemuksia (Hutchison 2016, 19). Näin tunnerepresentaatiot kytkeytyvät kysymyksiin vallasta. 

 

Ty Solomon ottaa puolestaan lähtökohdakseen Sara Ahmedin esittämän ajatuksen siitä, että tunteet 

ovat jotain, joka tarttuu. Solomonin mukaan tunteilla on kollektiivinen ulottuvuus, joka toimii 

yhteisöjä yhteen kokoavana liimana. Menetelmällisenä ratkaisuna hän ehdottaa 

tunnelatautuneiden (emotion attachment) sanallisten ja symbolisten ilmaisumuotojen, diskurssien 

sekä merkityskäsitteistöjen tarkastelua. (Solomon 2012a; Solomon 2012b) 

 

Amir Lupovici mukaan tunteita ja tunnerepresentaatioita on mahdollista teoretisoida dynaamisina, 

spiraalimaisina vuorovaikutussuhteita määrätyn yleisön ja päättäjäeliitin tai johtajiston välillä. 

Näiden kautta voidaan analysoida maailmanpoliittisten vuorovaikutussuhteiden syntymistä. 

Tunnerepresentaatioita voidaan tutkia esimerkiksi diskurssianalyysin, process tracing -metodin tai 

kontrafaktuaalisen näkökulmien avulla. Diskursiivisten keinojen avulla voidaan selvittää 

representaatioiden syntymistä, kun taas process tracing -mallin avulla voidaan analysoida sitä, 

miten representaatiot vaikuttavat dynaamisesti toimijoiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. 
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Kontrafaktuaalisen tarkastelun kautta voidaan osoittaa tunteiden vaikutus politiikkaa ohjaavina 

ilmiöinä: ilman tiettyjä tunnetiloja, päätökset ja tapahtumaketjut olisivat olleet toisenlaisia. 

Representaatioita tarkastelevassa tutkimuksessa tunteiden aitoudella ei välttämättä 

teoreettismetodologisessa mielessä ole merkitystä, sillä näkökulmassa keskitytään 

tunnemerkitystöihin. (Lupovici 2020)  

 

Diskursiivisissa näkökulmissa lähtökohtana on useimmiten se, ettei tunteiden biologiaa tarvitse 

sinänsä tarkastella, jotta voidaan ymmärtää tunneprosessien vaikutusmekanismeja poliittisissa 

prosesseissa (Delori 2018, 130). Diskurssianalyysissä keskeistä on kielellisten elementtien ja 

praktiikoiden identifiointi sekä tulkinta (ibid, 132). Mathias Delorin mukaan jaottelu emootioihin, 

affekteihin ja tunnelmiin ei tässä kontekstissa ole suurta analyyttistä merkitystä, sillä diskursiiviset 

näkökulmat painottavat sosiaalisesti tarkasteltavan todellisuuden olevan tutkittavissa ensisijaisesti 

diskursiivisen analyysin kautta. Tämän vuoksi diskursiivisilla näkökulmilla ei myöskään 

välttämättä ole paljon sanottavaa tunteiden yhteydestä ihmisluontoon tai biologiaan. (ibid, 146) 

Diskursiivisessa sekä narratiivisissa näkökulmissa tunteet nähdään osana niiden sosiaalista 

kontekstia ja tunteita ilmennetään intersubjektiivisella tasolla. Instituutioilla nähdään olevan 

sosialisoivaa valtaa. Sosialisoiminen puolestaan tapahtuu erilaisten praktiikoiden kautta. (Sangar, 

Clément ja Lindemann 2018, 180) Diskursiivisessa tunnetutkimuksessa voidaan pitää 

ongelmallisena sitä, että metodologiset valinnat voivat vaikuttaa jokseenkin mielivaltaisilta ja 

epäsystemaattisilta. Lisäksi monet diskursiiviset tutkimukset ovat tapaustutkimuksia, joista on 

haasteellista tehdä yleisempiä johtopäätöksiä. (Heller 2018, 75) Kieli tulisi Regina Hellerin 

mukaan tunnustaa vain yhdeksi ulottuvuudeksi, joka on itsessään riittämätön kuvaamaan 

tunneprosessien kehittymistä ja vaikutuksia. Hänen mukaansa kielellisen tason tutkiminen ei siis 

ole tunteiden tutkimuksessa yksistään riittävää teoreettinen ja menetelmällinen lähestymistapa. 

(ibid, 76) Kielellisissä analyyseissä kontekstilla on merkitystä. Kieli on enemmän kuin sanoja, 

siihen liittyy syviä merkityksiä, jotka kumpuavat mm. niiden kulttuurisista ja kontekstuaalisista 

merkityksistä, jotka lopulta ovat tulkinnallisia kysymyksiä (ibid, 96). 

 

Myös konstruktivistisia teoreettisia käsitteitä ja teorioita hyödyntämällä voidaan kiertää 

tunnetutkimuksen fenomenaaliset haasteet. On mahdollista esimerkiksi tarkastella tunteisiin 

liittyviä normistoja ja tunnekoodistoja niillä intersubjektiivisella tasoilla, joissa tietyt 
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tunnekokemukset tulevat diskursiivisesti hyväksytyiksi. Yksilöiden tunnekokemukset ohjaavat 

sosialisoitumista poliittisiin yhteisöihin ja instituutioihin. Yhteisöt ja instituutiot puolestaan 

kollektivoivat tunteita, joiden pohjalta muokkaantuu sosiaalisia struktuureja ja praktiikkoja. 

Kriittisessä maailmanpoliittisessa tunteiden tutkimuksessa tunteilla on siis yksilötason lisäksi 

sosiaalinen ulottuvuus, sillä kulttuurit ja instituutiot kodifioivat, ja (uudelleen) tuottavat normistoa 

ja arvoja, jotka ohjaavat tunnekokemusten syntymistä sekä yksilöiden että yhteisöjen tasolla. 

Tunteille tulee sosiokulttuurinen tiedollinen ja tietämisen järjestelmä. Konstruktivistiset 

tunnetutkijat ovat usein kiinnostuneita juuri näistä sosiokulttuurisista tiloista, joissa tunteet 

kontekstualisoidaan, institutionalisoidaan ja diskursiivisten mekanismien kautta ilmaistaan. 

(Koschut 2020a) Lähestymistapa soveltuu esimerkiksi tunnepoliittisten yhteisöjen, valtasuhteiden 

tai vuorovaikutuksen tutkimukseen (ibid, 92). Lähestymistavan mukaan myös valtioilla ja 

maailmanpoliittisilla instituutioilla on merkitystä tunteita kollektivoivina entiteetteinä. 

Tunnediskurssien tutkimus on ollut yksi kaikkein aktiivisimmista tutkimustavoista 

maailmanpoliittisessa tunnetutkimuksessa (Koschut 2018, 278). 

 

Andrew A. G. Ross  on teoretisoinut tunteita konstruktivististen sekä affektiivisten tulokulmien 

kautta osana niin terrorismin, etnisten konfliktien kuin myös transitionaalisen oikeuden prosesseja 

(Ross 2006; 2014). Holmes sijoittaa Rossin teoretisoinnin emergentteihin ja affektiivisiin 

lähestymiskulmiin. Rossin teoretisointi ammentaa konstruktivismin lisäksi kriittisestä 

affektiivisesta tutkimuksesta sekä kiinnittyy Massumin ja Jamesin tunneteoreettisiin näkökulmiin, 

joissa tunteiden nähdään vaikuttavan myös tiedostamattoman, kehollisen sisäistämisen prosessien 

kautta (Ross 2006). Ross huomauttaa konstruktivistien, kuten Wendtin, tarjoavan tunteiden 

tutkimukseen mahdollisuuden tutkia vain tunteiden kognitiivisia ulottuvuuksia.  Useimmat 

konstruktivistiset tulokulmat tunteiden tutkimukseen sivuuttavat siten tunteiden 

hienovivahteisemmat, alitajuntaiset ulottuvuudet. (ibid) Ross kuitenkin yhdistää näkökulmat ja 

painottaa niiden olevan sekä biologisia, että sosiaalisia prosesseina (Ross 2014, 16). Tunteet 

käsitetään biososiaalisina ilmiöinä ja Rossin teoria pohjaa sekä neuropsykologiaan, että 

mikrososiologiseen tunteiden tutkimukseen (ibid, 25-31). Rossin mukaan tunteet toimivat tietoisen 

ja tiedostamattoman affektiivisten sirkulaatioprosessien (affective circulation) kautta (ibid, 16). 

Tunteet tarttuvat sosiaalisissa tilanteissa sirkulaation kautta (ibid, 22). Tunteet tarttuvat sekä 

tiedostetun, että ei-tiedostetun sosiaalisen imitaation kautta (ibid, 23-24). Jaetut tunteet kehittyvät 
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ensisijaisesti sosiaalisen interaktion, eivät abstraktien identiteettien kautta (ibid, 8). Sosiaalisen 

tarttumisen prosessit tekevät tunteista kompleksisesti ja emergentisti toimivia, jossain määrin 

ennakoimattomia (ibid, 10). Tunteiden kautta tapahtuu sosialisaatiota, mutta toisaalta itse tunteet, 

esimerkiksi viha, voivat sosialisoitua (ibid, 36). Sosiaalisen ja ennakoimattoman luonteensa vuoksi 

tunteet myös tuottavat uusia reaktioita sekä toimintaa (ibid, 16). Tunteet voidaan siis ymmärtää 

sosiaalisina prosesseina (ibid, 37). Nämä prosessit toimivat affektiivisen sirkulaation kautta (ibid, 

61).  

 

Karin M. Fierke nostaa toimijoiden kehollisuuden maailmanpolitiikan keskiöön tarkastelemalla 

poliittisia itsemurhia, itsemurhaiskuja ja marttyyrejä tapaustutkimusten kautta (Fierke 2013). 

Holmesin mukaan Fierken lähestymiskulma tunteisiin on emergentti ja affektiivinen. Fierken on 

tutkinut kehon ja tunteiden yhteisvaikutusta ja sitä, miten kehoja käytetään poliittisen resistanssin 

välineinä esimerkiksi poliittisen itsemurhan muodossa (ibid). Seuraavassa alaluvussa jatketaan 

vastaavien tunteiden kehollisuutta korostavien sekä Rossin tutkimuksen kaltaisten, 

neuropsykologiasta ammentavien tutkimusten esittelyä. 

Maailmanpoliittisessa tunteiden tutkimuksessa tunteiden teoretisointi on liikkunut kohti 

pyrkimyksiä yhdistää tunteet maailmanpoliittisesti relevantteihin kulttuurisiin, sosiaalisiin ja 

rakenteellisiin näkökulmiin. Jos ulkopoliittisen päätöksenteon tutkimuksessa korostuvat 

kognitiiviset ja latentit lähestymistavat tunteisiin, tässä kappaleessa esitellyissä näkökulmissa 

korostuvat pikemminkin emergentit sekä affektiiviset tunneteoreettiset lähestymistavat. Nämä 

lähestymistavat ankkuroivat itsensä usein myös kriittisiin tutkimusperinteisiin, jotka ovat 

kiinnittäneet huomionsa perinteisesti esimerkiksi kulttuuriin, kommunikaatioon, representaatioon, 

valtaan ja performatiivisuutta koskeviin kysymyksiin. Näin ollen ne tarjoavat näkökulmia 

tunteiden kulttuuristen, sosiaalisten ja rakenteellisten näkökulmien tarkasteluun.  

 

4.3. Lisäyksiä Holmesin nelikenttään: tunteiden kehollisuus ja neuropsykologia 

Tunteita osana päätöksentekoa ja kognitiivista sekä tunteita osana kulttuurisia, sosiaalisia ja 

rakenteellisia prosesseja tarkastelevat näkökulmat sivuuttavat usein teoretisoinnissaan tunteiden 

fysiologiset ja keholliset ulottuvuudet. Perinteisesti maailmanpolitiikka on pyrkinyt 

tavoittelemaan vastauksia laajan mittakaavan kysymyksiin, jonka vuoksi kehollisuutta koskeva 
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tutkimus on ylipäänsä pysynyt maailmanpolitiikassa marginaalissa. Koska tutkielman tavoitteena 

on tutkia erityisesti tunteiden neuropsykologiaa maailmanpolitiikassa, tässä luvussa tuodaan esille 

tunteiden kehollisuutta ja neuropsykologiaa painottavaa tutkimuskirjallisuutta. Tätä kirjallisuutta 

luokitellaan Holmesin nelikenttään ja täydennetään siten Holmesin tekemää luokittelutyötä. 

 

Tunteiden kehollisuuteen on kiinnitetty huomiota kriittisissä tutkimustraditioissa, joista erityisesti 

feministinen tutkimus on tarkastellut sitä, miten kehot muokkaantuvat maailmanpoliittisten 

prosessien perusteella (Auchter 2020; Åhäll 2018). Myös edellisessä luvussa esitelty Fierken 

tutkimus asettuu tähän kriittiseen tutkimustraditioon. Länsimaisen filosofisen tradition 

sukupuolittunut dikotomisuus on tuottanut hierarkkisuutta, jossa heteronormatiivinen ja valkoinen 

mies edustaa rationaalisuutta ja muu maailma tunteellista ja hallittavaa primitiivistä (Åhäll 

2018). Tunteet on yhdistetty naisiin, joiden on katsottu olevan lähempänä luontoa ja joilla on nähty 

olevan vähemmän kykyjä ylittää ruumiillisuus ajattelun, tahdon ja arvostelukyvyn avulla (Ahmed 

2018, 11). Tämän lisäksi tunteiden hierarkian avulla tietyt tunteet kertovat sivistyneisyydestä, kun 

taas osa tunteista on paheksuttuja tai epäsivistyneitä (ibid, 12). Tunteet siis ovat olleet jotain, joka 

on yhdistettävissä naisiin, alempiin sosiaaliluokkiin sekä ”ulkomaalaisiin” (Ringmar 2018, 33). 

Feministinen tutkimus on kiinnittänyt huomiota siihen, kenen kehoilla on maailmanpolitiikassa 

merkitystä sekä millaiset tunteet ja kehollisuus on sallittua sekä toivottua sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti. Suurin osa feministisestä tunteita ja kehollisuutta tarkastelevasta tutkimuksesta on 

rakentunut Judith Butlerin työlle (Auchter 2020, 190), jonka lisäksi Ahmedin työn vaikutus 

feministisessä tunteiden tutkimuksessa on ilmeistä.  

 

Anna M. Agathangelou on tarkastellut sitä, miten sukupuolittuneet ja rodullistetut globaalit 

valtajärjestykset tuottavat affektiivisesti latautuneita käsityksiä maailmasta (Agathangelou 2020, 

207). Rodullistetut, sukupuolittuneet käsitykset ohjaavat sitä, millaisia tunneattribuutteja tai 

tunnearvoa sidomme tiettyihin ihmisryhmiin. Tästä johtuen esimerkiksi mustien kipua on pidetty 

vähempiarvoisena, kuin heteronormatiivisten valkoisten subjektien. Lisäksi affektiiviset 

käsitykset ohjaavat sitä, millaisia ja keiden tunnekokemuksia pidetään legitiimeinä. (ibid, 206-

208) Kehon affektiivinen arvo määrittyy myös sen mukaan, millainen rooli ja paikka sillä on 

taloudellisen arvon kannalta (ibid, 209). Sukupuolittuneet, affektiiviset imperiumit (sexual 

empires of affect) määrittävät sen, keiden kehoilla ja tunteilla on merkitystä (ibid, 206-208). 
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Agathangeloulle juuri affektiivisten tunneattribuuttien sosiaalinen kiinnittyminen kehoihin ja 

niihin liittyvät merkityksenantoprosessit ovat keskeisiä. Hän on kriittinen poliittisen tutkimuksen 

piirissä hyödynnettävistä biologisista tunneteorioista, jotka voivat essentialisoida affekteihin 

liitetyt poliittiset merkitykset (ibid, 214). Arvioin Agathangeloun lähestymistavan tunteiden ja 

kehollisuuden tutkimukseen olevan näillä perustein affektiivinen sekä latentti.  

 

Maailmanpolitiikassa vähemmän hyödynnettyjä menetelmiä on ehdotettu tunteiden kehollisuuden 

tavoittamiseksi. Ross ehdottaa, että kokemuksellinen tutkimus ja sen menetelmät ovat yksi 

mahdollisuus tutkia tunteita maailmanpolitiikassa (Ross 2020). Jessica Auchter ehdottaa, että 

tunteita on mahdollista tutkia maailmanpolitiikassa autoetnografisesti (Auchter 2020). Erik 

Ringmarin mukaansa maailmanpoliittisten toimijoiden älyllistäminen ja kehollisten merkitysten 

sivuuttaminen johtaa yksipuoliseen analyysiin. Kehollisia merkityksiä on mahdollista tutkia 

esimerkiksi tarkastelemalla toimijoiden kehollista elekieltä. (Ringmar 2018) Hänen mukaansa 

fenomenologia tarjoaa lähestymistapoja, joissa tunteiden nähdään olevan ensisijaisesti kehollisia, 

tilannesidonnaisia ilmiöitä. Fenomenologiassa mielen nähdään olevan yhteydessä kehoon. Tunteet 

ovat puolestaan aina jossain määrin kehollisia ilmiöitä. Fenomenologiassa tutkimuksen kohteena 

voivat olla esikognitiiviset, tunteiden keholliset kokemukset. (ibid, 34) Ringmarin teoreettinen 

lähestymiskulma on arvioni mukaan emergentti, sillä tunteet muodostuvat monimutkaisten 

kehollisten prosessien, kehon ja mielen yhteisvaikutuksen sekä tilannetekijöiden summana. 

Jälkimmäisen perusteen nojalla Ringmarin näkökulma olisi yhteensopivampi näkökulmien kanssa, 

jotka tutkivat tunteiden viriämistä tilannesidonnaisesti. Näin ollen lähestymistapa on linjassa 

kognitiivisten lähestymistapojen kanssa. Ringmarin ehdottama lähestymistapa vaikuttaisi 

kuitenkin rajautuvan subjektitason tutkimukseen.  

 

Tunteiden tutkimukseen on mahdollista ammentaa myös psykologian menetelmistä ja teorioista, 

jotka tutkivat tunteiden fysiologiaa ja neurobiologiaa. McDermott on hyödyntänyt vastaavia 

menetelmiä ja teorioita maailmanpoliittisten ilmiöiden tutkimiseen (McDermott 2004c; 

McDermott 2014; McDermott ja Hatemi 2014). Hän painottaa, että tunteet tulisi ensisijaisesti 

ymmärtää somaattisina, neurobiologisina ilmiöinä, sillä tunteilla on aina ensisijaisesti kehollinen 

ulottuvuus. Tunteiden ilmaisuun liittyvän genotyyppisten ja fenotyyppisten ilmenemisen 

perusteella voidaan myös olettaa erityyppistä tunnereaktiivisuutta suhteessa poliittiseen 
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ympäristöön. Siten tunnekokemusten ja ilmaisuun liittyvää varianssia ei voida selittää pelkästään 

kulttuurisilla tai sosiaalisilla eroavaisuuksilla. On huomioitava myös väestöissä ilmenevä 

genotyyppinen sekä fenotyyppinen variaatio. (McDermott 2014) McDermottin lähestymiskulma 

painottaa tunteiden neurobiologiaa ja evoluutiota. Tällainen näkökulma sijoittuu arvioni mukaan 

emergentteihin lähestymiskulmiin, sillä tunteet ymmärretään ensisijaisesti monimutkaisten 

biologisten ja evolutiivisten prosessien tuotteina. McDermottin ottama neurobiologinen 

näkökulma vaikuttaa olevan yhteensopiva puolestaan kognitiivisen lähestymiskulman kanssa, sillä 

tunteet ovat ensisijaisesti reaktioita, jotka viriävät suhteessa ympäristöön ja tilanteeseen.  

 

Maailmanpolitiikassa tunteiden neuropsykologia ilmenee edelleen lähinnä teoretisointina koskien 

sitä, miten keskeisiä tunteet ovat kaikelle kognitiiviselle toiminnalle (katso esimerkiksi edellisessä 

luvussa esitellyt Mercer 2005; Ross 2006). Crawford on puolestaan teoretisoinut tunteita osana 

maailmanpolitiikkaa institutionalisoitumisen kautta hyödyntäen neuropsykologiasta johdettua 

analogiaa: tunteet toimivat dynaamisesti, eli plastisesti11, mutta samaan aikaan tunnekokemukset 

voivat vakiintua12, syventyä tai tuottaa jopa itseään toteuttavaa toimintaa. Dynaamisesti kehittyvät, 

mutta institutionalisoituvat tunteet ovat perustavanlaatuinen pohja maailmanpoliittisille 

dynamiikoille, kuten identiteetille, sosialisoitumiselle, valtasuhteille tai yhteistyölle. Tunteet 

institutionalisoituvat niin vuorovaikutustyyleissä kuin myös esimerkiksi puolustusbudjeteissa, 

rajaselkkauksissa tai kilpavarustelussa. Esimerkkejä institutionalisoitumisesta ovat pelon 

institutionalisoituminen kylmän sodan aikana tai vihan institutionalisoituminen Israel-Palestiina 

konfliktissa. (Crawford 2014, 533) Tunteita organisoidaan ja uudelleen kehystetään myös 

institutionaalisten praktiikoiden kautta (ibid, 547). Crawford siis tunnistaa tunteiden toimivan 

interaktiivisten, dynaamisten prosessien kautta, mutta kuitenkin institutionalisoituvat 

organisatorisella ja systeemisellä tasolla. Tunteiden tarkastelu institutionalisoitumisen 

näkökulmasta tarjoaa ratkaisuja metodologisessa mielessä, sillä institutionalisoitumisen kautta 

tunteet voidaan hahmottaa ilmiöinä, jotka vaikuttavat tilanteisiin ja toimijoihin 

pitkäaikaisvaikutteisesti. Holmes on sijoittanut Crawfordin edellisessä alaluvussa esiteltyjen 

perusteiden pohjalta latentteihin ja kognitiivisiin lähestymiskulmiin. Arvioni mukaan Crawfordin 

 
11 Crawford viittaa tässä kohtaa aivojen neuroplastisuuteen eli muovautuvuuteen suhteessa ympäristöön  
12 Crawford käyttää tässä kohtaa myös neurotieteellistä analogiaa neuronien välisestä kytkeytymisestä 

(wire/wiring). Tällä viitataan siihen, miten hermosoluverkon kytkeytyminen tuottaa tietynlaista 

vakiintunutta informaatiokäsittelyä sekä vakiintuneita reagointi- ja toimintatapoja. 
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lähestymistapa tunteiden institutionalisoitumiseen on edelleen linjassa latenttien ja kognitiivisten 

lähestymistapojen kanssa, mutta voisi asettua akseleilla kuitenkin lähemmäs näiden 

ulottuvuuksien keskilinjaa. 

 

Maailmanpolitiikan tutkimuksessa kehollisia näkökulmia on tuotu esille jo pitemmän aikaa 

feministisen tutkimuksen piirissä. Feministisessä tutkimuksessa korostuvat affektiiviset 

lähestymiskulmat, ja niissä painotetaan tunteita osana sosiaalisia, poliittisia ja kulttuurisia 

valtarakenteita. Uudempana kehityskulkuna on kiinnostus integroida tunteiden 

biologisfysiologista ymmärrystä maailmanpolitiikkaan. Näkökulmia siitä, mitä tämä voisi 

käytännössä tarkoittaa, on kuitenkin rajallisesti. Lisäksi näkökulmat vaikuttavat sijoittuvan 

pikemminkin poikkitieteellisen poliittisen psykologian, kuten McDermottin kaltaisen tutkimuksen 

piiriin. Maailmanpoliittisessa tutkimuksessa tunteiden neuropsykologia ja somaattiset 

ulottuvuudet esiintyvät lähinnä argumenttien tukena tai analogioiden muodossa. 
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5. Kognitiivisaffektiiviset kartat maailmanpoliittisen tunteiden tutkimuksen työkaluina 

Tässä luvussa analysoidaan Ideological Conflict Project -tutkimushankkeen puitteissa kehitettyjä 

ja sovellettuja kognitiivisaffektiivisia karttoja ja niiden tunneteorioita (Ideological Conflict Project 

i.a.-a). Yhdessä kartat ja niiden taustateoriat tarjoavat sekä teoreettisia että menetelmällisiä 

ratkaisuja tunteiden tutkimukseen maailmanpolitiikassa. Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan 

karttojen taustalla ilmenevää teoriaa eli sitä, minkälaisia episteemisiä ja ontologisia käsityksiä 

liittyy siihen, mitä tunteet ovat ja miten niitä voidaan tutkia. Toisessa luvussa analysoidaan 

kognitiivisaffektiivisten karttojen mallintamista, eli tunteiden kartoitukseen kehitettyä 

menetelmää. Kolmannessa luvussa analysoidaan sitä, millä tavoin kognitiivisaffektiivisia karttoja 

on sovellettu aiemmassa maailmanpoliittisessa tutkimuksessa. Näiden kolmen näkökulman kautta 

pyritään vastaamaan tutkielmassa esitettyihin tutkimuskysymyksiin: 

(i) Miten kognitiivisaffektiiviset kartat ja niiden taustateoria tuovat tunteet osaksi 

maailmanpolitiikan tutkimusta?  

(ii) Minkä tyyppiseen maailmanpoliittiseen tunteiden tutkimukseen kognitiivisaffektiiviset 

kartat ja niiden taustateoria soveltuvat?   

Kognitiivisaffektiivisten karttojen ja taustateorian analyysissä käytetään seuraavaa aineistoa 

• Thagardin ja hänen kollegoidensa tunneteorioita, jotka muodostavat perustan kartoille 

• Karttojen mallintamiseen kehitettyä kuuman koherenssin (hot coherence) 

mallintamistekniikkaa, eli HOTCO-mallintamista  

• Kognitiivisaffektiivisia karttoja soveltavia maailmanpolitiikan tutkimusalan tutkimuksia  

 

Kognitiivisaffektiivisia karttoja analysoidaan hyödyntämällä tutkielman teoreettismetodologisen 

viitekehyksen esittelyn yhteydessä tiivistettyjä viittä teoreettismetodologista kysymystä: 

(i) ketkä/mitkä toimijat nähdään keskeisinä tutkimuskohteina? 

(ii) miten pysyviä tai muuttuvia tunteet ovat suhteessa aikaan? 

(iii) keskitytäänkö tarjoamaan syvällisempää ymmärrystä maailmasta kompleksisoimalla 

maailmanpoliittisia mekanismeja ja prosesseja, vai keskitytäänkö säännönmukaisuuksiin 

ja kausaalisuhteisiin? 

(iv) millainen merkitys tunteiden neuropsykologisilla ja fysiologisilla tutkimuksen tasoilla on 

maailmanpoliittisten prosessien kannalta?  
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(v) mikä on monitieteellisen näkökulmien merkitys tunteiden maailmanpoliittisessa 

tutkimuksessa? 

 

Maailmanpoliittisen tunteiden tutkimuksen teoreettismetodologisten kysymysten (i)-(ii) puitteissa 

tavoitellaan vastauksia siihen, miten tunteista tulee osa maailmanpoliittisia prosesseja. Siten ne 

ovat yhteydessä tutkielman ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Kysymys (iii) on puolestaan 

yhteensopivampia tutkielman toisen tutkimuskysymyksen kanssa. Sen ohjaamana analysoidaan, 

minkä tyyppistä tietoa tunteista saadaan kognitiivisaffektiivisten karttojen avulla: auttavatko kartat 

syventämään ymmärrystämme tunteiden erinäisistä vaikutuksista politiikkaan vai auttavatko kartat 

pikemminkin selittämään ja luomaan kausaalisuhteita tunteiden ja politiikan välillä. Kysymykset 

(iv-v) ohjaavat pohtimaan neuropsykologisten- ja fysiologisten sekä monitieteellisten ja 

menetelmällisten näkökulmien merkitystä maailmanpolitiikassa. Niiden avulla analysoidaan ja 

pohditaan karttojen ja niiden taustateorioiden analyysin pohjalta, mitä neuropsykologian ja 

monitieteellisten näkökulmien integroiminen maailmanpolitiikkaan voi käytännössä merkitä. 

Kognitiivisaffektiiviset kartat ja niiden taustateoria asemoidaan lisäksi Holmesin 

nelikenttämalliin. Tämän avulla kognitiivisaffektiivisia karttoja ja niiden taustateoriaa asemoidaan 

ja suhteutetaan aiempaan maailmanpoliittiseen tutkimuskirjallisuuteen. 

 

5.1. Kognitiivisaffektiiviset kartat ja niiden taustateoria 

5.1.1. Tunteet kognitiivisaffektiivisina ilmiöinä  

Kognitiivisaffektiivisten karttojen taustateoria perustuu Thagardin ja hänen kollegoidensa 

kehittämään emotionaalisen koherenssin teoriaan (Thagard 2000; Thagard ja Kroon 2006c). 

Emotionaalinen koherenssiteoria on puolestaan osa koherenssiteoriaa13. Thagard teoretisoi ja 

käsitteellistää tunteet puolestaan semanttisiksi viisareiksi (semantic pointer)14 (Thagard 2019). 

Ensiksi analysoidaan sitä, miten Thagard käsitteellistää tunteet. Tämän osion yhteydessä 

 
13 Kyseessä on monitieteelliseen soveltamiseen kehitetty suuri yhtenäisteoria (grand theory). Thagard on 

laajentanut koherenssiteoriaa kohti teoreettista mallia, jota voidaan soveltaa ainakin ontologiaa, etiikkaa, 

politiikkaa, tunteita, sosiaalista konsensusta sekä todennäköisyyspäättelyä koskevassa tutkimuksessa. 

Koherenssiteoria on alkujaan yhdistelmä kognitiotiedettä sekä filosofista epistemologiaa. 
14 Tunteiden mallintaminen semanttisiin viisareihin perustuu Chris Eliasmithin arkkitehtuurimetodiin 

(Thagard 2019, 137). Eliasmith on kehittänyt aivojen mallintamista kehittämällä yksityiskohtaisia, 

laajamittaisia aivomalleja, jotka hyödyntävät valtavan määrän neuraalista informaatiota (Eliasmith 2013). 
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analysoidaan, mitä Thagard tarkoittaa semanttisilla viisareilla. Näiden näkökulmien avulla 

tarkastellaan tunneteorian taustalla olevia ontologisia ja epistemologisia käsityksiä tunteista. 

Tämän jälkeen analysoidaan tarkemmin koherenssiteoriaa keskittyen emotionaaliseen 

koherenssiin sekä tunnevalenssin käsitteisiin. Näiden analyysin kautta tavoitellaan vastauksia 

siihen, miten kognitiivisaffektiivisten karttojen taustateoriat ja käsitteet teoretisoivat tunteita 

osaksi poliittista. 

 

Thagard määrittää affektit yläkäsitteeksi, joka sisältää tuntemukset, motivaation ja tunteet 

(Thagard 2015, 52). Tuntemukset ja tunnelmat Thagard määrittelee tunnepitoisiksi, pitkäaikaisiksi 

mielentiloiksi. Tuntemukset eivät yleensä synny yksittäisen tilanteen tai tekijän aiheuttamina, vaan 

ovat useiden tekijöiden summa. (Thagard 2019, 134) Tuntemukset eivät synny analyyttisesti 

eriteltävissä olevien ärsykkeiden tai kognitiivisten representaatioiden, kuten mielikuvien, 

konseptien tai sääntöjen perusteella (ibid, 137). Tämän jaottelun perusteella Thagard ei siis 

tunnista maailmanpoliittisessa tunteiden tutkimuksessa yleisesti käytettyä analyyttistä jakoa 

affekteihin ja tuntemuksiin.  

 

Thagard viittaa omassa teoreettisessa tutkimuksessaan tunteisiin enimmäkseen käyttäen käsitettä 

tunne. Tunteilla on yhteys lähes kaikkiin keskeisimpiin evolutiivisbiologisiin ja sosiaalisiin 

valmiuksiin, kuten oppimiseen, muistin toimintaan, kielen kehitykseen, oppimiseen, 

ongelmanratkaisemiseen, päätöksentekoon ja niin edelleen. (Thagard 2019) Lähtökohtana siis on, 

että tunteet ovat keskeisiä oikeastaan lähes kaikessa inhimillisessä toiminnassa. Thagard tunnistaa 

tunteiden olevan kompleksisia ilmiöitä, jonka vuoksi niiden olemusta on mahdotonta tiivistää 

yksinkertaiseen määritelmään. Tunteet ovat kuitenkin jossain määrin ensisijaisesti mentaalisia 

(kursivointi lisätty) prosesseja, jotka sisältävät fysiologisia, kognitiivisia sekä sosiaalisia aspekteja 

(Thagard 2019, 133). Näitä kolmea ulottuvuutta on yleensä pidetty omina tutkimusperinteinään 

tunteiden tieteenfilosofisessa kirjallisuudessa (De Sousa 2013). Thagardin teoreettisessa 

lähestymistavassa tunteiden fysiologinen, kognitiivinen ja sosiaalinen näkökulma yhdistetään. 

Kaikkia kolmea näkökulmaa tarvitaan, jos halutaan ymmärtää sitä, kuinka syvällisesti tunteet 

vaikuttavat inhimilliseen elämään (Thagard 2019, 134).  
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Thagardin mukaan tunteet ovat lyhytaikaisia ja voivat lyhimmillään kestää muutaman sekunnin. 

Tunteet voivat aktivoitua ulkoisten ärsykkeiden ja tekijöiden lisäksi sisäisten kimmokkeiden ja 

prosessien, kuten esimerkiksi muistojen pohjalta. (Thagard 2019, 134) Tunteet eivät toimi 

erillisinä, itsenäisinä ja epäanalyyttisinä ilmiöinä, vaan ne viriävät ärsykkeen ja ärsykkeestä 

seuraavan monitasoisesti etenevän neuraalisen tiedonkäsittelyprosessin seurauksena. Toisin kuin 

tuntemukset, tunteet viriävät mielikuvien, representaatioiden ja muiden mentaalisten konseptien 

seurauksena (ibid, 137). Tunteilla on siis määriteltävissä oleva ulkoinen ärsyke tai sisäinen 

kimmoke, johon ne voidaan analyyttisesti liittää.  

 

Tunteilla on neuraalisesti havaittavissa oleva olomuoto, sillä tunteiden viriämistä voidaan 

tarkastella neuropsykologisten mittareiden avulla. Aivokuvantamisen tutkimuksen piirissä on 

todennettu, että tunteiden prosessointia tapahtuu aivojen laajuisesti, sillä useat aivoalueet ovat 

samanaikaisesti kytkeytyneitä tunneprosessointiin. Thagard painottaa tunteiden prosessoinnin 

olevan yhteydessä kuitenkin erityisesti kognitiivista prosessointia käsitteleviin aivoalueisiin. 

(Thagard 2019, 136-137) Thagard tarkoittaa tunteiden fysiologiasta puhuessa tunteiden 

neuropsykologista ulottuvuutta. Keskeisimpiä neuropsykologisia prosesseja ovat puolestaan 

prosessit, jotka ovat yhteydessä kognitiiviseen tiedonkäsittelyyn. Keskeistä on se, miten aivot 

prosessoivat ympäristöstä tulevaa informaatiota.  

 

Tunteet ovat siis keskeisesti kytkeytyneitä kognitiivisiin prosesseihin, kuten havainnointiin, 

motivaatioon tai tarkkaavaisuuteen. Tunteet tehostavat ympäristön havainnointia sekä 

motivaatiota. Esimerkiksi toiveajattelussa huomiota kiinnitetään ympäristössä asioihin, jotka 

varmistavat odotuksiamme ja ylläpitävät toiveikasta, tai muita mielekkääksi koettuja tunteita. 

Motivaatio puolestaan kiinnittää huomiota ympäristössä tärkeisiin elementteihin. Motivaatio ja 

tunteet yhdessä ohjaavat toimintaa kohti sitä, mikä on tärkeää. Ympäristöä hahmotetaan ja 

arvioidaan kognitiivisten prosessien pohjalta hyödyntäen aiemmin opittuja säännönmukaisuuksia, 

konsepteja sekä oletuksia. Myös kehollisten tunnereaktioiden tunnistamiseen hyödynnetään 

kognitiivista arviointia. Fysiologinen reaktio itsessään ei vielä tarkoita mitään. Esimerkiksi 

kiihtyvissä sydämen lyönneissä ja hengityksessä voi olla kyse joko innostuksesta tai pelosta. 

Kognitiivinen arvio ja tilannekonteksti määrittelevät, mitä aivot prosessoivat fysiologisen reaktion 

merkitsevän. Tämä prosessi johtaa siihen, koetaanko kiihtyvät sydämen lyönnit ja hengitys 
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esimerkiksi innostukseksi vai peloksi. Aivojen prosessointi on niin automatisoitunutta ja 

tehokasta, että se on käytännössä tiedostamatonta.  (Thagard 2019, 136-138) Fysiologinen reaktio 

sekä tilanteen arvio aiemmin opitun pohjalta tuottavat yhdessä tietoisesti koetun ja määriteltävissä 

olevan tunteen. Thagardin ajattelussa kognitiiviset prosessit ovat siis keskeisiä, sillä ne ohjaavat 

tunnekokemusten muodostumista. Tunteet ovat keskeisiä lähestulkoon kaikessa kognitiivisessa 

toiminnassa ja niitä on analyyttisesti mahdollista tarkastella juuri kognitiivisten prosessien kautta. 

 

Tunteiden tunnistamiseen ja sanallistamiseen puolestaan hyödynnetään sosiaalista ja kulttuurista 

kontekstia. Tunnistaminen ja sanallistaminen tapahtuvat sekä yksilön kielitaidon puitteissa, että 

kognitiivisen arvioinnin, kuten sosiaalisesti määrättyjen tavoitteiden kautta (Thagard 2019, 139). 

Sosiaalisia tavoitteita voivat olla vaikkapa tarve kuulua yhteisöön tai tarve säilyttää oma asema 

yhteisössä. Thagard allekirjoittaa perustunteiden ja tunteiden biologisen perustan olevan 

universaaleja, mutta painottaa tunteihin liittyvän kulttuurisen ilmaisun ja praktiikan varioivan 

huomattavasti (ibid, 144). Yhdessä kognitiivinen arviointi sekä sosiaalisen ja kulttuurisen tilanteen 

arvio määrittelevät sen, miksi tunne nimetään ja millainen merkitys sille annetaan. 

 

Thagard käsitteellistää tunteet semanttisiksi viisareiksi. Tämän näkökulman mukaan tunteet ovat 

ensisijaisesti neuraalisen informaation prosessoinnin tuotteita. Tunteet ovat neuraalisen toiminnan, 

kilpailun ja yhteistoiminnan, eli sidosteisuuden tuote. Neuraalista informaatiota voidaan jaotella 

puolestaan fysiologiseen (physiology), kognitiiviseen/tilannearvioon (appraisal) ja 

sosiaaliseen/kontekstuaaliseen (situation) informaatioon. Neljänneksi semanttisen pointterin 

informaatiolähteeksi hän nostaa minäkäsityksen (self). Minäkäsityksellä on merkitystä erityisesti 

kompleksisten sosiaalisten tunteiden, kuten ylpeyden tai häpeän kohdalla. Koettu tunne ja 

tunnereaktiot syntyvät ensisijaisesti fysiologisen, kognitiivisen arvioinnin, sosiaalisen kontekstin 

sekä itseen kohdistuvan informaation ja tulkintojen pohjalta. Tunteen kehittymisen ja syntymisen 

kannalta tärkeää informaatiota ovat lisäksi tavoitteet (motivaatio), aiemmin opittu (muisti) sekä 

kielellinen ja käsitteellinen hahmotuskyky (semanttinen informaatio). Semanttiset viisarit, eli 

tunteet ovat edellä mainittujen tekijöiden neuraalisen informaatioprosessoinnin summa. Kun 

tunteet käsitetään semanttisina viisareina, johon vaikuttavat sekä fysiologinen, kognitiivinen, 

sosiaalinen, että itseä koskeva informaatio, muutokset jollain näistä informaatiotasoista 

vaikuttavat myös tunteen syntymiseen ja kehittymiseen. Esimerkiksi fysiologisten reaktioiden 
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hallinnan opettelu vaikuttaa siihen, että tunnekokemustakin pystytään jossain määrin säätelemään. 

Toisaalta myös esimerkiksi sosiaaliset normistot voivat muuttaa tapoja, joilla tilanteita arvioidaan. 

(Thagard 2019, 137-138)  

 

Kognitiivisaffektiivisten karttojen teoreettinen tausta ammentaa emotionaalisesta 

koherenssiteoriasta. Emotionaalisen koherenssin teoriassa keskeisiä periaatteita ovat tunnevalenssi 

sekä konseptit15. Emotionaalisen koherenssin teoriassa on kolme pääperiaatetta: konsepteilla on 

joko positiivista tai negatiivista tunnevalenssia; konsepteilla voi olla myönteisiä tai negatiivisia 

yhteyksiä muihin konsepteihin; sekä yksittäisen konseptin tunnevalenssi on riippuvainen siihen 

sidoksissa olevien konseptien laskennallisista arvoista ja hyväksyttävyydestä (Thagard 2015, 62). 

Emotionaalisen koherenssin teoriassa keskeisiksi analyyttisiksi osasiksi nousevat siis 

tunnevalenssi, konseptit sekä näiden tekijöiden väliset riippuvuussuhteet.  

 

Thagardin mukaan ympäristössä ilmenevillä kulttuurisilla ja sosiaalisilla konsepteilla on 

tunteellinen arvo, eli valenssi. Valenssi ohjaa sitä, miten näihin liittyviin konsepteihin, ärsykkeisiin 

ja ilmiöihin suhtaudutaan. Esimerkiksi, jos demokratia ymmärretään tunnevalenssilta 

positiiviseksi, suhtautuminen demokraattisiin valtiojärjestelmiin on lähtökohtaisesti aina 

myönteistä. Tunnevalenssi tehostaa, nopeuttaa ja selkeyttää tiedonkäsittelyä. Siten 

tunnevalenssilla on myös keskeinen osa maailman järkeistämisessä ja siinä toimimista. 

Tunnevalenssi kehittyy esimerkiksi sen perusteella, kuinka hyväksyttävä tai pidettävä asia on. 

Valenssin seurauksena syntyy erilaisia tunnekokemuksia sekä tunteista johtuvaa toimintaa. 

Tunnevalenssi ohjaa ihmisiä erottamaan merkitykselliset asiat toimintaympäristössään sen 

perusteella, mikä tuntuu tärkeältä ja toimimaan sen mukaan, mikä tuntuu oikealta. Esimerkiksi 

päätöksenteon tilanteessa päätöksen pitää tuntua koherentilta. Suurimmalla osasta ympäristössä 

esiintyvistä konsepteilla ei ole annettua tunnevalenssia, vaan valenssi perustuu oppimiseen. 

(Thagard 2000; Thagard ja Kroon 2006c)  

 

Toiminnalle ja päätöksenteolle voidaan muodostaa laskennallinen koherenssiaste mallintamalla 

(Thagard 2000, 39-40). Koherenssin muodostuminen ei ole lineaarista, sillä kokonaiskoherenssi 

 
15 Thagard käyttää vaihdellen tässä kohtaa ainakin termejä representaatio, konsepti, komponentti ja 

elementti. Käytän tutkielman tekstin johdonmukaisuuden vuoksi tässä luvussa käsitettä konsepti. 
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on aina riippuvainen laskennallisesti sen elementeistä. Yhden elementin hyväksyttävyys riippuu 

sen yhteyksistä muihin elementteihin. (Thagard 2000, 172-3) Tunteita koskeva koherenssi 

käsitteellistetään kuumaksi koherenssiksi. Koherenssityyppejä on olemassa kuitenkin useita16. 

Koherenssin laskennallista mallintamista käsitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa.  

 

Edellä esitetyissä tunneteoreettisissa lähestymistavoissa ensisijaisina tutkimuskohteina ovat 

inhimilliset subjektit. Tunteita teoretisoidaan osana subjekteja sekä osana sitä, miten subjektit 

järkeistävät maailmaa ensisijaisesti kognitiivisten havainnointiprosessien sekä sosiaalisten 

tulkintojen kautta. Thagardin mukaan tunteet ja loogisrationaalisuus ovat pitkälle integraalisia 

prosesseja toiminnan ja päätöksenteon kannalta. Tunteet myös ohjaavat sitä, mikä nähdään 

rationaalisena. Thagardin pyrkimyksenä on selittää auki ihmistä tunteellisena, sosiaalisena 

toimijana, joka perustaa toimintaansa fysiologiseen, kognitiiviseen, sosiaaliseen sekä itsen 

arviointiin. Vaikka nämä prosessit tapahtuvat yleensä tiedostamattomasti, lopputuote eli tunne (tai 

semanttinen viisari) on tiedostettu ja sanallistettavissa. Neuropsykologiset tunneteoriat tarjoaisivat 

kuitenkin myös argumentteja sen suhteen, miten kognitiiviseen toimintaan vaikuttavat 

samanaikaisesti sekä tiedostamattomat, että tiedostetut prosessit (McDermott 2004b). Thagardin 

tunneteoria tuottaa jossain määrin hieman paradoksaalista ihmiskuvaa: vaikka teoria ottaa 

huomioon tunteet osana inhimillistä toimintaa, sen kautta piirtyy kuva mekanististen 

arviointiprosessien pohjalta toimivasta yksilöstä. Tunteet sekä tunteelliset prosessit vaikuttavat 

siten olevan redusoitavissa yksilötasolle ja tunteet itsessään ovat rationalisoitavissa laskennallisten 

prosessien perusteella.  

 

Thagardin ja hänen kollegoidensa tunneteoreettisessa lähestymistavassa tunteet ovat tilanne- ja 

paikkasidonnaisia, sillä ne viriävät, kehittyvät ja elävät suhteessa ympäristön havainnointiin ja 

tulkintaan. Tunteet toimivat ensisijaisesti informatiivisina ja arvottavina työkaluina, jotka ohjaavat 

subjektien toimintaa ympäristössä. Konsepteihin liittyvä tunnevalenssi ymmärretään pysyvänä ja 

latenttina. Tunteita voidaan analyyttisesti tutkia tunnevalenssien avulla, jotka ovat linkittyneitä 

konsepteihin.  

 
16 Emotionaalisen koherenssin lisäksi Thagard erittelee ainakin kuusi muuta koherenssin tyyppiä: 

selittävä, konseptuaalinen, analoginen, deduktiivinen, havainnollinen ja deliberatiivinen koherenssi 

(Thagard ja Shelley 2006, 29; Thagard 2000). Metakoherenssi puolestaan kertoo siitä, kuinka paljon 

yleistasolla jollakin tilanteella tai asialla on sisäistä yhdenmukaisuutta (Thagard 2000, 193-195). 
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Tässä luvussa esitellyt tunneteoreettiset lähestymistavat siis teoretisoivat tunteita osaksi 

tiedostettuja, ensisijaisesti päättelykykyyn ja arviointiin liittyviä prosesseja. Siten tunneteoreettiset 

lähestymistavat ovat myös yhteneväisiä Holmesin nelikentän kognitiivisten tunneteoreettisten 

lähestymistapojen kanssa.  

 

Edellä esitellyt tunneteoreettiset lähestymistavat teoretisoivat tunteiden olevan valtavan 

informaatiomäärän tuotteita. Tunteet syntyvät monimutkaisten neuraalisten, tilannesidonnaisten, 

sosiaalisten ja vuorovaikutteisten tekijöiden summana. Näin ollen, ainakin subjektitasolla, nämä 

tunneteoreettiset lähestymistavat vaikuttaisivat olevan yhdenmukaisia Holmesin nelikentässä 

emergenttien lähestymistapojen kanssa. Jos tunteita tarkastellaan kuitenkin intersubjektiivisella 

tasolla, ne vaikuttaisivat olevan yhdenmukaisempia Holmesin nelikentän latenttien 

tunneteorioiden kanssa. Thagardin mukaan intersubjektiiviset konseptit, representaatiot ja ilmiöt 

rakentuvat yhteisen merkityskäsitteistön pohjalta. Normistoja sekä asenteita ylläpitävät erityisesti 

tunnevalenssiin sekä koherenssiin liittyvät prosessit. Analyyttisesti tunnevalenssi edeltää ja 

määrittää toimijoiden tunnereaktioita. Tunnevalenssi on tilassa ja ajassa siis läsnä pitkäaikaisena 

taustatekijänä. Vasta toimijoiden kautta tunnevalenssille muodostuu toiminnallisempi ulottuvuus. 

Näiden argumenttien perusteella tunteet myös operoisivat sosiaalisella tasolla suhteellisen 

ennakoitavissa olevalla, säännönmukaisella ja latentilla tavalla. Karttojen taustateoriat ovat siis 

jossain määrin yhdistelmä emergenttiä sekä latenttia lähestymistapaa tunteisiin. Ne ymmärtävät 

sosiaalisesti ja poliittisesti toimivat tunteet kuitenkin ensisijaisesti latentisti. Näin ollen 

tunneteoriat asetetaan tämän tutkielman puitteissa nelikenttämallissa lähemmäksi latentteja 

tunneteoreettisia lähestymistapoja.  

 

5.1.2. Kognitiivisaffektiivisten karttojen mallintaminen 

Edellisen luvun analyysi osoittaa, että karttojen tunneteoriat käsitteellistävät tunteet ensisijaisesti 

tilanne- ja paikkasidonnaisina ilmiöinä. Lisäksi ne teoretisoivat tunteita subjektiivisina, 

yksilöllisinä ja useimmiten tietoisina ilmiöinä. Thagardin mukaan juuri tunnekartat ovat yksi 

keino, jonka avulla analyysin tasoa laajennetaan yksilötasolta sosiaalisen ja poliittisen analyysin 

tasolle (Thagard 2015, 65). Tämä tapahtuu tutkimalla sosiaalisia, kulttuurisia ja poliittisia 

konsepteja ja representaatioita sekä niihin kiinnittyviä tunnevalensseja. Kartat soveltuvat myös 
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intersubjektiivisella tasolla tapahtuvien tunnevalenssimuutosten mallintamiseen. Tällaisia 

prosesseja ovat esimerkiksi arvojen tai ideologioiden omaksumiseen ja hylkäämiseen liittyvät 

prosessit. (ibid) Kognitiivisaffektiiviset kartat perustuvat edellisessä luvussa lyhyesti esiteltyyn 

tunneteoreettiseen ajatukseen kuumasta koherenssista (HOTCO), jota on mahdollista mallintaa. 

Tässä osiossa käydään ensin läpi tarkemmin HOTCO-mallintamista, jonka jälkeen tarkastellaan 

tarkemmin itse kognitiivisaffektiivisia karttoja. Näiden näkökulmien kautta tavoitellaan vastauksia 

siihen, miten kognitiivisaffektiiviset kartat menetelmällisenä ratkaisuna tuovat tunteet osaksi 

poliittista. 

HOTCO-mallintamisessa on viisi perustavaa vaihetta, jotka voidaan tiivistää seuraavasti. Ensiksi 

identifioidaan tutkimuksen subjektit ja tutkimuskysymykseen liittyvät tutkittavat elementit. 

Toiseksi identifioidaan, ovatko elementit tunnevalenssiltaan positiivisia, negatiivisia, neutraaleja 

vai ambivalentteja. Tämän perusteella niille määrätään tietyt väri- ja symbolikoodit. Kolmanneksi 

määritetään konseptien väliset suhteet ja tämän perusteella asetetaan niiden välille yhteyksiä 

kuvaavat symboliset katkoviivat tai viivat. Neljäntenä vaiheena konseptit ryhmitellään siten, että 

niistä muodostuu mahdollisimman looginen kokonaisuus. Esimerkiksi toisiinsa positiivisesti 

linkittyneet konseptit voidaan ryhmitellä ryppääksi. Lopuksi varmistetaan mallin validiteetti. 

Tämä tapahtuu arvioimalla karttaa muuta aineistoa vasten tai suorittamalla vertaisarviointi. (Mock 

ja Homer-Dixon 2015, 9) HOTCO-mallintaminen vaatii, että tutkijalla on suhteellisen selkeä idea 

siitä, mitä keskeisimmät tunteita herättävät elementit ovat, joita mitataan (Homer-Dixon ym. 2014, 

4). 

 

HOTCO-mallintamisessa muuttujiksi voidaan valita joustavasti erilaisia elementtejä, joilla on 

tutkittaville subjekteille tai tutkittavan ilmiön kannalta tunnevalenssia. Lähtökohtana 

mallintamisessa on, että tutkittavat elementit ja subjektit ovat määriteltävissä. Ennen 

mallintamisprosessia on oltava ainakin karkea käsitys siitä, minkälaisia tunteita valitut elementit 

tutkittavissa herättävät. HOTCO-mallintamisessa elementtejä voivat olla ainakin representaatiot, 

ideat, konseptit, sekä toisaalta myös esimerkiksi subjektit tai politiikkatoimet. Jokaiselle 

kognitiivisaffektiivisen kartan elementille määritetään mallintamisen alkuvaiheessa tunnevalenssi. 

Tämä koodataan elementille tiettyjen määrättyjen symboleiden perusteella. Elementin 

tunnevalenssi ennustaa tunteellista dispositiota sekä siitä mahdollisesti seuraavaa asennoitumista 

ja toimintaa. Tavoitteena on kartoittaa kaikki tutkittavan ilmiön keskeiset tunnevalenssit ja 
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konseptit. Tämän prosessin perusteella on tarkoitus saada kokonaiskuva tutkittavan ilmiön 

keskeisistä elementeistä ja niihin liittyvistä tunnevalensseista. 

 

HOTCO-mallintamisessa elementit ovat yhteyksissä toisiin elementteihin muodostaen tutkittavan 

ilmiön kannalta merkityksellisen kokonaisuuden. Elementeistä rakentuu käsitekarttatyyppinen 

verkosto ja tutkittavan ilmiön kannalta koherentti kokonaisuus. (Thagard ja Shelley 2006, 29) 

Koherenssiperiaatteen sekä neuraalisen analogian mukaisesti elementit ovat keskenään 

verkottuneita ja toisiinsa kytkeytyneitä. Elementtien välille syntyy eksitatorisia ja inhibitorisia 

linkkejä, joiden mukaan tunteellinen valenssi elementtien välillä joko vahvistuu (positiivinen, 

eksitatorinen vaikutus) tai heikkenee (negatiivinen, inhibitorinen vaikutus). (ibid, 30-32) 

Tunnevalenssin perusteella toisiinsa keskinäisriippuvaisten elementtien välille rakennetaan 

ajatusviivoja, joiden avulla kuvataan näitä inhibitorisia ja eksitatorisia yhteyksiä. Kun tietty 

elementti aktivoituu, siihen verkottuneet elementit aktivoituvat verkoston ennustaman mallin 

mukaisesti.  

 

 

Kuva 3. HOTCO-mallintamisessa käytettyjen elementtien symbolit, värikoodit ja elementtien välille 

rakentuvat yhteydet (Mock ja Homer-Dixon 2015) 

Solidi viiva elementtien välillä: keskenään yhdenmukaiset, koherentit ja toisiaan eksitoivat elementit 

Viivojen ja ääriviivojen paksuus: viivan paksuuden avulla voidaan ilmentää tunteen voimakkuutta 

Katkoviiva elementtien välillä: keskenään ristiriitaiset ja toisiaan inhiboivat elementit 
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Elementtien välillä tapahtuu tunnevalenssiin sekä assosiatiivisiin yhteyksiin liittyvää 

tiedonvälitystä. Elementit muodostavat puolestaan tutkittavan ilmiön kannalta koherentin 

kokonaisuuden. Subjektit pyrkivät ylläpitämään tunnetta koherenssista. (Thagard ja Shelley 2006, 

29) Tärkeintä on koherenssiteorian mukaisesti verkoston koherenssin kokonaisaste, ei niinkään 

yksittäisten elementtien väliset riippuvuussuhteet. Kun uutta tietoa omaksutaan, tapahtuu tämän 

tiedon sopeuttaminen siten, että elementtien kokonaiskoherenssin aste ei järky. Uuden tiedon 

seurauksena tapahtuu siis verkoston sisäistä uudelleen sopeuttamista. (Ideological Conflict Project 

i.a.-b) Tämä voi johtaa siihen, että aiemmin negatiivinen elementti muuttuu tunnevalenssiltaan 

esimerkiksi voimakkaan negatiiviseksi saadessaan vahvistusta. Jos informaatio on tunnevalenssin 

kanssa puolestaan epäyhteensopivaa, niin tunnevalenssi muokkaantuu siten, ettei 

kognitiivisaffektiivisen ajatus- tai uskomusjärjestelmän kokonaiskoherenssi järky. 

 

HOTCO-mallintaminen perustuu komputationaaliseen mallintamiseen. Mallintamiseen on 

kehitetty ainakin kaksi tietokoneohjelmaa, joista EMPATHICA17 on ensimmäinen. Myöhemmin 

on kehitetty Valence18. Yleisesti ottaen mallintamisen tavoitteena on selittää mekanistisesti 

tunteisiin perustuvaa tiedonkäsittelyä ja toimintaa. Thagard on kehittänyt kollegoidensa kanssa 

erityyppisiä HOTCO-tekniikoita19, karttoihin sijoitettavia elementtejä määritellään hieman eri 

tavoin riippuen tutkimuksen tavoitteesta ja tutkimuksessa tarkasteltavasta perusjoukosta. Kaikessa 

HOTCO-mallintamisessa keskeistä on kuitenkin elementit ja niiden tunnevalenssi, joita kuvataan 

analogisesti neuroneina. Vaikka malli lainaa neuraalisia analogioita, se ei pyri olemaan 

neurologisesti realistinen (Thagard ja Kroon 2006a, 9). Malli ei esimerkiksi mallinna sitä, miten 

tietyt tunteet ja tilanteet aktivoivat erilaisia aivoalueita. Mallintaminen siis pikemminkin mukailee 

kognitiivisia ja assosiatiivisia yhteyksiä elementtien välillä, kuin neuraalisia verkkoja. 

 

 
17 Lisää tästä työkalusta löytyy työkalua esittelevältä nettisivulta osoitteesta 

http://cogsci.uwaterloo.ca/empathica.html (University of Waterloo 2015) sekä esittelydokumentista 

”EMPATHICA: a Computer Support System with Visual Representations for Cognitive-Affective 

Mapping” (EMPATHICA:  A Computer Support System with Visual Representations for Cognitive-

Affective Mapping). 
18 Lisää tästä työkalusta löytyy tietokoneohjelman nettisivulta osoitteista 

https://valence.cascadeinstitute.org/ (Cascade Institute i.a.-a) sekä 

https://valence.cascadeinstitute.org/learn/ (Cascade Institute i.a.-b) 
19 Esimerkiksi HOTCO3 keskittyy tutkimaan päätöksentekoa ryhmissä, kun taas HOTCO2 yksittäistä 

päätöksentekijää (Thagard ja Kroon 2006b) 

http://cogsci.uwaterloo.ca/empathica.html
https://valence.cascadeinstitute.org/
https://valence.cascadeinstitute.org/learn/


51 
 

HOTCO-mallintaminen vaikuttaisi soveltuvan kuvaamaan vain tunnevalenssiltaan negatiivisia, 

positiivisia, neutraaleja ja ambivalentteja tunteita. Kartat eivät tarjoa välineitä negatiivisten tai 

positiivisten tunteiden erittelyyn. Negatiivisena tunteena voidaan pitää niin vihaa kuin pelkoa, 

mutta näistä seuraavat toiminnat voivat poiketa toisistaan suuresti. Käsityksiä ”negatiivisista” tai 

”positiivisista” tunteista voidaan pitää myös monilta osin ongelmallisena. Psykologiatieteissä 

vastaavat yksinkertaistavat mallit ovat olleet kritiikin kohteena, sillä tunteita ei voida käsittää 

ainoastaan negatiivinen-positiivinen akselilla, vaan tunteen prosessointiin vaikuttavat esimerkiksi 

tunteiden miellyttävyys/epämiellyttävyys sekä virittyneisyys (katso lisää esimerkiksi Fontaine ym. 

2007). Lisäksi käsitykset ”negatiivisista” ja ”positiivisista” tunteista ovat myös kulttuurisesti 

määrittyviä.  

 

Mallin haasteena on sen kyvyttömyys tavoittaa epämääräisiä, komplekseja sekä diskreettejä 

tunteita. Tunnelmilla voi olla ratkaiseva merkitys esimerkiksi poliittisessa päätöksenteossa, jossa 

päätöstilanteet ovat usein stressaavia, päätöksien lopputulokset ovat vaikeasti ennakoitavia ja 

vastapuolen motiivit voivat olla vaikeasti arvioitavissa (McDermott 2004b). Thagardin ja hänen 

kollegoidensa mukaan tunteiden lisäksi tunnelmat (mood) sekä tunnelmien ja tunteiden muutokset 

ovat matemaattisesti mallinnettavissa (Thagard ja Nerb 2006, 53; Thagard ja Shelley 2006, 38). 

Myös tämä tapahtuisi muodostamalla keinotekoisia neuraalisia verkostomalleja, eli 

komputationaalisia tietokonemalleja. Näitä voitaisiin hyödyntää kompleksisten tunteiden 

selittämiseen (Thagard ja Nerb 2006, 53). Thagardin ja Nerbin mukaan myös tunteiden syvällisen 

analyysin tulee pohjautua kausaaliseen, matemaattiseen mallintamiseen (ibid, 57).  Toistaiseksi 

tästä ei ole tarjolla HOTCO-mallintamisella tehtyjä julkaisuja. Ainakin McDermott on tuonut 

esille, että elementtien jaottelu positiivisiin ja negatiivisiin tunteisiin on eritysesti poliittisen 

tutkimuksen kontekstissa sosiaalista todellisuutta redusoiva (McDermott 2004b).  

 

Kehittäjiensä mukaan kognitiivisaffektiiviset kartat tarjoavat mahdollisuuden käsittää, miten 

tunnevalenssien muodostama ajatusmalli, kuten esimerkiksi uskomusjärjestelmä tai ideologia 

johtavat tietynlaiseen toimintaan. Menetelmän vahvuutena voidaan myös pitää sitä, että kartat 

pystyvät kuvaamaan tunnevalenssipitoisia elementtejä datana. (Ideological Conflict Project i.a.-b) 

Tämän ansiosta tunnevalenssipitoisia elementtejä voidaan operationalisoida, visualisoida ja 

mahdollisesti myös mitata. Tämä mahdollistaa testata hypoteeseja, jotka on johdettu 
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koherenssiteorian sekä reaalimaailman havaintojen pohjalta. Mallintaminen siis järkeistää ja tekee 

ymmärrettäväksi sekä selitettäväksi loogisrationaalisesti katsottuna epärationaalisilta vaikuttavia, 

mutta tunnevalenssin ja emotionaalisen koherenssin perusteella loogista ajattelua ja toimintaa. 

Isomman tutkimusjoukon kohdalla tämä tarkoittaa kuitenkin, että kartasta rakentuu 

yleisluontoinen ja redusoiva malli. Mallintaminen voi ylätasolla selittää ryhmäajattelua. 

Kognitiivisaffektiivisesta kartasta on kuitenkin mahdoton johtaa vastausta siihen, miksi juuri 

yksittäinen subjekti omaksuu ideologian. Menetelmän tarkemman analyysin perusteella 

voidaankin todeta, että kognitiivisaffektiiviset kartat soveltuvat parhaiten näkökulmiin, jossa 

tavoitteena on saada holistinen tilannekuva tutkittavan subjektin, tutkimusjoukon tai ilmiön 

toisiinsa kytkeytyneistä elementeistä – olivat nämä sitten ideoita, konsepteja tai käsitteitä. Tämän 

alaluvun johtopäätelmät ovat linjassa edellisen alaluvun kanssa, joissa analysoitiin tunteiden 

tulevan osaksi poliittista subjektien kognitiivisten prosessien ja toiminnan kautta. Kartat 

keskittyvät tunnevalenssin mallintamiseen ja siten ne painottavat tunteita pitkäaikaisina, 

suhteellisen pysyvinä ja latentteina ilmiöinä. 

 

5.1.3. Kognitiivisaffektiivisten karttojen soveltaminen  

Kognitiivisaffektiivisia karttoja on sovellettu ainakin poliittisia ideologioita, uskomusjärjestelmiä, 

konflikteja sekä ulkopoliittista päätöksentekoa tarkastelevissa tutkimuksissa. Lisäksi karttoja on 

kehitelty työkaluiksi, joita olisi mahdollista hyödyntää poliittisen päätöksenteon tukena sekä 

konfliktiratkaisun ja sovittelun työkaluina (Cascade Institute i.a.-c). 

Thagard on tutkinut kognitiivisaffektiivisen mallintamisen avulla poliittisten ideologioiden ja 

symboliikan tunnepitoisia ulottuvuuksia (Thagard 2015). Ideologiat käsitetään tässä yhteydessä 

tunteellisesti latautuneita idea- ja arvosysteemeinä. Ideologiat koostuvat konsepteista, ja 

uskomuksista, joilla on tunnevalenssia. Näistä muodostuu asenteita. Ideologioilla on puolestaan 

vaikutusta esimerkiksi ryhmäpäätöksenteossa sekä neuvotteluprosesseissa. (ibid, 51) Thagardin 

mukaan poliittisten ideologioiden toiminta perustuu myös muihin psykologisiin prosesseihin, 

kuten peilineuroneiden, emotionaalisen tarttumisen, matkimisen, oppimisen, empatian, altruistisen 

sympatian prosesseihin (ibid, 67-68). Thagard ei sido näitä psykososiaalisia prosesseja 

tarkasteltavaan poliittiseen kontekstiin, kuten esimerkiksi valtasuhteisiin tai sosioekonomisiin 

tekijöihin. Ideologioiden leviämisen taustalla ei teoretisoida siis olevan poliittisia vaikuttimia, 
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kuten materiaalista epätasa-arvoa, valtasuhteita tai instituutioita. Yksittäin sovellettuna 

kognitiivisaffektiiviset kartat ja niiden taustateoria vaikuttavat tarjoavan ideologioiden 

tutkimukseen siis psykososiaalisiin tekijöihin rajatun näkökulman.  

 

Kognitiivisaffektiivisten karttojen ja niiden taustateorioiden avulla on mahdollista tutkia 

ryhmäprosesseja sekä konfliktien ja väkivaltaisen käytöksen logiikoita. Kognitiivisaffektiivisten 

karttojen kehittäjien mukaan konfliktien ja väkivaltaisen käytöksen syynä ovat tunnepitoiset 

uskomukset ja ajatusmallit. Kognitiivisen psykologian näkökulmien, kuten oppimisen, 

havaitsemisen ja tunteisiin liittyvien prosessien yhdistäminen konfliktitutkimukseen tarjoaa 

mahdollisuuksia ymmärtää sekä selittää väkivaltaa ja konflikteja huomioiden tunteiden 

vaikutuksen näissä prosesseissa. (Ideological Conflict Project i.a.-b) Uskomukset, ideat ja tunteet 

ovat aivoissa tapahtuvia biologisia prosesseja, joita voidaan paikallistaa ja mitata subjektien tasolla 

(Mock ja Homer-Dixon 2015, 15-16). Sosiaaliset ja poliittiset ryhmät tulevat todelliseksi 

yksilöiden neuraalisen prosessoinnin, kuten mielikuvituksen ja tunteiden perusteella (Homer-

Dixon ym. 2013). Koherenssiteoria esittää, että niin yksilöt ja ryhmät pyrkivät ryhmän sosiaaliseen 

koherenssiin ja harmoniaan. Tunnepitoiset uskomusjärjestelmät puolestaan ylläpitävät sosiaalista 

yhteisöä. (Mock ja Homer-Dixon 2015, 15-16)  

 

Kognitiivisaffektiivisia karttoja on sovellettu poliittisten, uskonnollisideologisten tai 

interpersoonallisten konfliktien kartoittamiseen (Homer-Dixon ym. 2014). Tunteilla on yhteys 

konfliktia ylläpitäviin uskomuksiin, konsepteihin ja asenteisiin. Tarkastelun kohteena olevasta 

konfliktista ja siihen liittyvistä konsepteista ja tunnevalensseista mallinnetaan 

kognitiivisaffektiivisia karttoja (ibid). Kartat soveltuvat siis konfliktitutkimuksessa 

tapaustutkimusten tarkasteluun. Kartat eivät kuitenkaan tarjoa välineitä uskomuksien, konseptien 

tai asenteiden teoretisointiin suhteessa konfliktien poliittisiin ulottuvuuksiin, kuten 

sosioekonomisiin, instituutioihin tai valtaan liittyviin mekanismeihin. Näin ollen menetelmän 

hyöty vaikuttaa rajoittuvan yksittäisten konfliktien analyysiin sekä konfliktien psykososiaalisiin 

ulottuvuuksiin.  

 

Kognitiivisaffektiivinen kartoitus sekä emotionaalisen koherenssin teoria antavat välineitä 

teoretisoida ulkopoliittista päätöksentekoa tunteiden näkökulmasta. Mallintamista onkin sovellettu 
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ulkopoliittisen päättäjien tarkastelussa. Scott D. Findlayn ja Thagardin mukaan tavoitteena ei ole 

redusoida kaikkea päätöksentekoa tunteiden tasolle, vaan tuoda poliittiseen analyysiin tunteellinen 

ulottuvuus. (Findlay ja Thagard 2011) Findlayn ja Thagardin lähestymistavassa ulkopolitiikan 

päätökset muotoutuvat päättäjien uskomusjärjestelmien ohjaamina. Päätöksentekijöiden 

tunnevalensseja tutkittaessa on useimmiten kuitenkin pakko tyytyä siihen, miltä asiat näyttävät 

ulospäin. Lisäksi kognitiivisaffektiivisen karttojen tekeminen vaatii runsaan määrän dataa, jos 

halutaan tutkittavista subjekteista kattava kartta. Useat näistä lähteistä, kuten henkilökohtaiset 

muistelmat tai julkiset lausunnot, eivät ole kovin luotettavia.  

 

Kognitiivisaffektiivinen kartoitus tarjoaa tunneulottuvuuden huomioivan vaihtoehdon 

uskomusjärjestelmiä loogisrationaalisesti selittäville mallintamistekniikoille, joita on kehitelty 

ulkopolitiikan tutkimuksessa (katso esimerkiksi Axelrode 1976; Voss ja Dorsey 1992). Assia 

Alexievan on kehittänyt kognitiivisaffektiivisia karttoja muistuttavan tunteiden 

kartoitusmenetelmän ulkopoliittisen päätöksenteon tutkimukseen. Alexievan kartoitusmenetelmä 

lähtee kuitenkin liikkeelle yhden päätunteen kartoittamisesta ja analysoimisesta.  Menetelmässä 

tarkastellaan affektiivisen kartoittamisen avulla rajattuja (päätöksenteko) tilanteita, niihin liittyviä 

tunteita sekä vallitsevia ulkopoliittisia linjauksia. Alexievan affektiiviset kartat soveltuvat 

ensisijaisesti rajattujen tapaustutkimusten analysointiin. Tapaustutkimuksen pohjalta on kuitenkin 

mahdollista tehdä yleisluontoisempia johtopäätöksiä siitä, millä tavalla tarkastelun kohteena oleva 

tunne yleistasolla ohjaa päätöksentekoa ja politiikkatoimia ulkopolitiikassa. (Alexieva 2016) 

Alexievan menetelmä onkin jokseenkin käyttökelpoisempi työkalu juuri politiikan tutkimukseen, 

sillä toisin kuin kognitiivisaffektiiviset kartat tai tunneteoriat, Alexievan menetelmässä poliittinen 

konteksti on tutkimuksen lähestymistavan keskiössä. 

 

Kognitiivisaffektiivisia karttoja on tarkoitus kehittää työkaluksi, jota on mahdollista käyttää 

konfliktinratkaisun- ja sovittelun sekä poliittisen päätöksenteon tukena (Cascade Institute i.a.-c). 

Karttojen kehittäjien mukaan karttoja voitaisiin hyödyntää harhakäsitysten purussa tai 

konfliktitilanteiden keskeisten arvojen ja ideoiden tunnistamisessa. Karttojen tarkastelu voisi 

motivoida osapuolia kohti konfliktin ratkaisua. Tämä tapahtuu siten, että keskustelun fasilitoija 

kiinnittää osapuolten huomion konfliktin arvokysymyksiin tai pyrkii lisäämään osapuolten välistä 

empatiaa. Kognitiivisaffektiiviset kartat tarjoavat kehittäjiensä mukaan mahdollisuuden käsittää, 
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miltä konflikti vastapuolien uskomusjärjestelmä tuntuu. (Ideological Conflict Project i.a.-b) 

Vaikka voisimme loogisrationaalisesti selittää tunnekokemuksia ja tunteellisesti ohjautuvaa 

toimintaa tunnekarttojen avulla, ei pelkkä tieto tai ymmärrys toisen ajattelumaailmasta välttämättä 

lisää empatiaa. Tieto toisen ajattelumaailmasta ja arvoista voi jopa herättää viha- tai inhoreaktion 

syventäen antagonismia tai vihamielisyyttä. Näin voi olettaa käyvän ainakin moraali- ja 

arvoristiriitojen tilanteessa.  

 

Kognitiivisaffektiivisten karttojen soveltaminen maailmanpoliittisessa tutkimuksessa on 

rajautunut toistaiseksi tapaustutkimuksiin sekä tutkittavien subjektien kognitiivispsykologisiin 

ulottuvuuksiin. Näin ollen kognitiivisaffektiivisen kartoituksen menetelmä voi jättää yksittäin 

sovellettuna varjoonsa uskomusten, päätöksenteon sekä konfliktien taustalla olevat 

(maailman)poliittiset syyt. Vaarana on poliittisten prosessien psykologisointi. Koska karttojen 

tutkimuskohteena ovat subjektit, niiden soveltaminen politiikan tutkimuksen piirissä voi johtaa 

kollektiivisten, poliittisten prosessien yksilöllistämiseen. 

 

 

5.2. Kognitiivisaffektiivisten karttojen ja teorioiden maailmanpoliittinen relevanssi 

5.2.1. Syvällisempää ymmärrystä vai säännönmukaisuuksia?  

Thagardin teoreettisessa lähestymistavassa korostuvat tunteiden hahmottaminen neuraalisen 

prosessoinnin tuotteina. Teoreettisessa mallissa lähdetään liikkeelle neuroneista ja niiden 

vuorovaikutteisesta toiminnasta. Neuraalisen toiminnan pienimmät mekanismit ovat molekyylejä 

ja neuroneja. Seuraavia tasoja ovat puolestaan kognitiiviset toiminnot sekä sosiaaliset mekanismit. 

Kognitiiviset tasot sisältävät muun muassa mentaalisia representaatioita ja asiayhteyksiä. 

Sosiaaliset tasot kattavat muun muassa kommunikaation. (Thagard ja Kroon 2006a, 5–9) Tunteet 

ovat siis mekanististen prosessien summa. Myös tunnevalenssi muodostuu laskennallisen 

prosessin tuotteena. Teorian mekanistisuus saa aikaan sen, että se ei mahdollista nyanssien 

erottelua. Se ei esimerkiksi kykene selittämään, miksi jotkut tunteisiin liittyvät muutokset ovat 



56 
 

sävyltään hienovivahteisia ja toiset radikaaleja. Epäselväksi jää myös esimerkiksi missä suhteessa 

tunnelmat20 voisivat vaikuttaa arviointikykyyn ja toimintaan. 

Myös kognitiivisaffektiiviset kartat perustuvat mekanistiseen ja säännönmukaisesti toimivaan 

mallintamistekniikkaan, johon on tarjolla tietokoneohjelmia. Karttojen mallintamista voi 

hyödyntää assosiatiivisten yhteyksien osoittamiseen. Mallintamisen kautta voidaan selittää ja 

tarkastella säännönmukaisuuksia uskomusjärjestelmien taustalla ja tutkia subjekteja 

säännönmukaisesti toimivina tutkimuskohteina. Kehittyvä datankäsittely sekä yhä paremmat 

tietokoneohjelmat antavat tämän kaltaiseen mallintamiseen uusia välineitä ja yhä parempia tehoja. 

Vaikka mallintamistekniikat tuovat välineitä tarkastella suurta määrää dataa sekä asioiden 

keskinäisriippuvaisuuksia, on huomattava niiden rajallisuus mitä tulee ilmiöiden syvempään 

ymmärtämiseen. Tämä korostuu tunteita tarkastelevassa tutkimuksessa.  

 

Kognitiivisaffektiiviset kartat mallintavat monimutkaisia tilanteita, kuten konfliktidynamiikkoja, 

joihin liittyy syviä asenteellisia ja tunteellisia dispositioita. McDermott on kritisoinut, että 

tunteiden erottelu valenssiltaan vain negatiivisiin ja positiivisiin tunteisiin yksinkertaistaa ja 

sumentaa analyysiä maailmanpoliittisesti komplekseissa tilanteissa, joissa tarvittaisiin 

pikemminkin ymmärrystä hienovaraisesti, eli diskreetisti toimivista tunneilmiöistä (McDermott 

2014). Diskreetisti vaikuttavia tunteita on tutkittu maailmanpolitiikassa ainakin vihan, ahdistuksen 

ja pelon näkökulmista (esimerkiksi Kertzer ja McGraw 2012; Bleiker ja Hutchison 2008; 

Hutchison 2016). Karttojen puitteessa tarjoutuu mahdollisuus eritellä ainoastaan negatiivinen, 

positiivinen, neutraali ja ambivalentti tunnevalenssi. Tämän perusteella ei voida tehdä 

johtopäätöksiä tunteeko subjekti negatiivisia tunteita kokiessaan tosiasiallisesti esimerkiksi 

syyllisyyttä, häpeää vai epätoivoa, vai tunteeko hän yhdistelmän useita tunteita. Datan volyymi 

itsessään ei kykene lisäämään syvempää ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä, jos teoria ei salli 

nyansoidumpien käsitysten integroimista selitysmalliin. Toisaalta minkä tahansa mallintamisen 

 
20 Thagard kollegoineen ehdottaa, että tunnelmat voisivat olla yksi lisätekijä, joka sisältyy tilanteen 

tulkinnan sisälle (Thagard ja Nerb 2006, 58). Hän ei tarkemmin määrittele, missä suhteessa tai miten 

tunnelmat vaikuttavat tunteisiin. Hän käy keskustelua myös siitä, miten ns. mekanistisen ja sähköisen 

neuraalisen toiminnan lisäksi on kemiallista toimintaa, eli välittäjäaineita, jotka vaikuttavat pitkäaikaisesti 

tunneprosesseihin (Thagard 2006). Välittäjäaineiden vaikutuksesta keskushermoston toimintaan tiedetään 

kuitenkin toistaiseksi edelleen neuropsykologiassa hyvin rajallisesti. Myös Thagard tunnistaa tämän 

haasteen (ibid). 
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haasteena on, että mallintamisessa joudutaan yksinkertaistamaan ja siten redusoimaan 

kompleksisia ilmiöitä (Mock ja Homer-Dixon 2015, 10).  

 

Säännönmukaisuuksiin pohjaavat selitysmallit vaativat ainakin jossain määrin ilmiön 

kvantifioimista sekä ilmiön kausaalisuhteiden määrittelyä. Ilmiön sosiaalinen ja kulttuurinen 

ympäristö otetaan tällaisissa tutkimuksissa mukaan analyysiin yleensä yhtenä muuttujana. 

Sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön muuttuja puolestaan vaikuttaa näissä tutkimuksissa yleensä 

suhteellisen geneerisellä tavalla tutkittaviin subjekteihin/objekteihin.  (Clément ja Sangar 2018a, 

9) Sosiaalisia ryhmiä ja niiden toimintaa tutkittaessa voi kuitenkin olla tarvetta tarkastella lisäksi 

subjektien suhdetta ryhmään. Yksilöiden identifioituminen ryhmään ei itsessään johda siihen, että 

subjektin toiminta olisi ryhmän odotusten mukaista. Lisäksi kuten jo aiemmassa analyysissä on 

nostettu esille, sosiaalisen ja poliittisen tilan sekä ryhmien tarkempi analyyttinen sivuuttaminen 

voi johtaa poliittisen analyysin kannalta keskeisten valta-asetelmien, kuten sosiaalisten 

hierarkioiden, kulttuuristen käytäntöjen tai materiaalisen todellisuuden analyysin sivuuttamiseen.  

 

Uskomusjärjestelmien tutkimuksessa kognitiivisaffektiiviset kartat voivat tarjota kuitenkin jossain 

määrin syvällisempää ymmärrystä tutkittavien subjektien uskomusten ja asenteiden yhteyksistä 

tunteisiin. Näin konseptit ja tunnevalenssit tarjoavat mahdollisuuden ymmärtää syvällisemmin 

sitä, mitkä ovat ideologioiden tunteelliset perusteet ja ideologian keskeisten käsitteiden 

tunnevalenssiin perustuvat keskinäisriippuvuudet.  

 

5.2.2. Tunteiden neuropsykologia ja fysiologia  

Neuropsykologia tarjoaa mahdollisuuksia tuoda (maailman)politiikan tutkimukseen uusia 

tunneteoreettisia sovellutuksia, kuten teoretisoinnin tunteista neuraalisen informaation tuotteina, 

eli semanttisina viisareina. Thagardin mukaan tunteet ovat ensisijaisesti neuraalisen 

informaatioprosessoinnin tuotteita. Kognitiivisaffektiivisten karttojen mallintamisessa 

hyödynnetään puolestaan analogisuutta neuroniverkostojen kanssa. Kun tarkastellaan lähemmin 

tunteiden mallintamista, neuropsykologia jää kuitenkin lähinnä analogiseen rooliin. Voidaankin 

kysyä, mitä lisäarvoa neuropsykologiasta informoitu teoreettinen malli tuo analyysiin, jos sen 

tuottama menetelmä ei pyri olemaan neuropsykologisesti paikkaansa pitävä. 
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Renée Jeffreyn mukaan neuropsykologiasta on mahdollista hakea tukea tunteiden teoretisointiin. 

Kuitenkin juuri metodologiaan liittyvät ongelmat tekevät neuropsykologista näkökulmista niin 

vaikeasti yhdistettäviä maailmanpolitiikkaan. Ensinnäkin neuropsykologian menetelmin saadut 

tulokset tulisi kontekstualisoida maailmanpolitiikan tutkimuksen kenttään. Esimerkiksi 

laboratoriossa tehtyjä koetuloksia ei voida sellaisenaan soveltaa reaalimaailmaan, vaan tuloksia on 

tarve teoretisoida osaksi reaalipoliittista ympäristöä. Lisäksi inhimillistä toimintaa ja sen 

selittämistä ei voida redusoida materiaalisen ja neuraalisen tasolle, sillä sosiaalisen maailman 

tutkimus kattaa muun muassa myös ideoiden maailman. Toisin kuin neuropsykologia, 

maailmanpolitiikka näkee inhimillisen toiminnan ja vuorovaikutuksen pohjaavan sosiaalisiin ja 

historiallisiin kontingentteihin prosesseihin, joita muokkaavat ensisijaisesti ideat. Useimmat 

kognitio- ja neurotieteilijät puolestaan tutkivat ihmisen toimintaa vain aivojen tasolla tai jopa 

uskovat inhimillisen toiminnan tutkimuksen olevan redusoitavissa aivojen tasolle. (Jeffrey 2014) 

Jeffreyn mukaan neuropsykologia tarjoaa mielenkiintoisia, mutta ehkä lähinnä kuriositeettisia 

mahdollisuuksia kurkistaa inhimilliseen toimintaan uudella tasolla, joka on ollut pitkään 

tavoittamattomissa. Metodologiaan liittyvät ongelmat ovat Jeffreylle siis ehkä kaikkein suurin este 

neuropsykologian ja maailmanpolitiikan yhdistämisessä.   

 

Tunteita on tutkittu kuitenkin ainakin poliittisen psykologian21 ja neuropolitiikan22 piirissä 

yhdistämällä neuropsykologian menetelmiä sekä teorioita politiikan tutkimukseen (katso 

esimerkiksi Zmigrod ja Tsakiris 2021; Schreiber 2017; Yu ja Qvortrup saatavilla 2024). 

Neuropsykologia on avannut erityisesti poliittisen päätöksenteon ja ideologioiden tutkimukselle 

mahdollisuuksia tutkia politiikkaan liittyviä kognitioita aivokeskeisistä tutkimusasetelmista käsin. 

Neuropsykologian lisäksi viime aikoina on alettu soveltamaan komputationaalisen mallintamisen 

menetelmiä esimerkiksi ideologioiden, poliittisen väkivallan sekä päätöksentutkimuksen piirissä 

yhä enemmän. Ainakin kognitiivista toimintaa ja sen yhteyksiä sosiaaliseen ympäristöön voidaan 

mallintaa yhä tehokkaammin mallintamiseen soveltuvien datan mittaamisen ja käsittelykeinojen 

avulla. Uudet menetelmät ovat kuitenkin hyödyttömiä, jos niiden taustalla ei ole teoreettista 

vedenpitävyyttä. (Zmigrod ja Tsakiris 2021) Niissä tapauksissa, joissa neuropsykologista sekä 

 
21 Poliittinen psykologia on psykologian ja politiikan tutkimuksen monitieteellinen tutkimussuuntaus 
22 Neuropoliittinen tutkimus (neuropolitics) on neurotieteiden ja poliittisen tutkimuksen monitieteellinen 

tutkimusala (Schreiber 2017). 
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poliittista tutkimusta on yhdistelty kokeellisesti ja monimenetelmällisesti, on siis identifioitu 

menetelmällisten haasteiden lisäksi ehkä vielä keskeisempi ongelma, eli teoreettisen 

yhteensovittamisen haasteet. Tämä on näkökulma, jota Bleiker ja Hutchison ovat nostaneet 

aiemmin esille: vaikka tunteiden fysiologinen mittaaminen tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia 

tunteiden empiiriselle tutkimukselle, vasta teorioiden avulla voidaan tunteet liittää aidosti osaksi 

maailmanpolitiikkaa (Bleiker ja Hutchison 2008, 126).   

 

Suuri osa neuropoliittisesta tai neuropsykologiasta ammentavasta maailmanpoliittisesta 

tutkimuksesta keskittyy tutkimaan subjektien kognitiivista prosessointia. Analyysin suuntana on 

siis yhteiskunnallisten ilmiöiden selittäminen toimija- ja subjektitasosta käsin. Nämä näkökulmat 

ovat usein aivokeskeisiä. Lisäksi niissä tutkitaan subjektia usein suhteellisen tiedostavana 

päätöksentekijänä ja havainnoijana. Nämä näkökulmat voivat olla hyödyllisiä 

maailmanpoliittisessa tutkimuksessa silloin, kun tutkitaan maailmanpoliittisesti merkittäviä 

subjekteja. Maailmanpoliittisia rakenteita ja paradigmoja hallinneen aikakauden jälkeen 

maailmanpoliittisessa tutkimuksessa onkin jälleen nähtävissä jonkin asteista kiinnostuksen kasvua 

subjekteihin tutkimuskohteina (Holmes, Jordan ja Parajon 2021; Kertzer ja Tingley 2018). Ehkä 

luontevin liitto neuropsykologian ja maailmanpoliittisen tutkimuksen välillä löytyykin 

tulevaisuudessa tästä synteesistä.  

 

Viime vuosina neuropolitiikassa on alettu kiinnittää huomiota siihen, miten politiikka ja tunteet 

toimivat myös somaattisten tai viskeraalisten (visceral) tasojen kautta (Tsakiris, Vehar, ja 

Tucciarelli 2021). Näiden näkökulmien kautta on mahdollista lähestyä tunteiden kehollista 

yhteyttä politiikkaan tarkastelemalla esimerkiksi sosiaalisten stressoreiden (köyhyys, pakolaisuus, 

pandemiat ja niin edelleen) yhteyttä poliittisiin prosesseihin (ibid). Näkökulmien yhdistämisestä 

tai edes tunteiden fysiologisesta mittaamisesta maailmanpolitiikassa on toistaiseksi vain hyvin 

rajallisesti tutkimusta (katso kuitenkin esimerkiksi Nugent 2020). On ilmeistä, että näiden 

näkökulmien tutkimus on haastavaa, koska ne vaativat pitkien kausaalisuhteiden luomista 

hyvinkin monimutkaisten ja keskinäisriippuvaisten prosessien välillä.  

 

Yleisesti ottaen maailman järkeistäminen aivoprosessien neuraalisten ja biologisten mekanismien 

kautta tarjoaa sosiaalitieteilijöille ja politiikan tutkijoille väylän luonnontieteellistää tutkimusta. 
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Lisäämällä neuro-termin tutkimuksensa kylkeen voi tavoitella mielikuvia siitä, että tutkimuksen 

argumentit ankkuroituvat neurobiologisiin faktoihin (katso kritiikkiä tätä koskien esimerkiksi 

Gunnel 2007; Zerilli 2013). Neuropsykologia on kuitenkin valtava tutkimusala, joka on pullollaan 

toisistaan poikkeavia teoreettisia malleja, menetelmiä sekä tutkimusnäkökulmia tunteiden 

tutkimukseen. Kehittyvä neuropsykologian tutkimusala tarjoaa suuren määrän uusia näkökulmia 

niin subjektien sekä ryhmien kognitiiviseen prosessointiin, kuin myös tunteiden keholliseen ja 

fysiologisbiologiseen tarkasteluun. Uudet menetelmät ovat lopulta kuitenkin ainoastaan keino 

tuottaa ja kerätä uudenlaista dataa. Ilman uskottavaa ja toimivaa teoriaa menetelmät ja sen 

tuottama data ovat puolestaan hyödyttömiä.  Ilman neuropsykologian ja poliittisen teoreettista 

yhteensovittamista yksistään uudet menetelmät eivät tuo syvempää selitysarvoa tunteiden 

tarkasteluun maailmanpolitiikassa.  

 

5.2.3. Monitieteellisyyden merkitys maailmanpoliittisessa tunteiden tutkimuksessa  

Rythoven ja Sucharov huomauttavat, että monitieteellinen ja menetelmällinen tutkimus ei tarkoita 

uusien komponenttien lisäämistä vanhojen toimintatapojen päälle, vaan pikemminkin uusien 

tutkimuksellisten näkökulmien kokeilua (Rythoven ja Sucharov 2020, 11). Neuropsykologiaa 

integroivan maailmanpoliittisen tunteiden tutkimuksen kohdalla tämä on erityisen haastavaa, sillä 

analyysintasot tutkimusperinteiden välillä ovat kuin yö ja päivä. Tieteenalojen yhteispeli vaatii 

toisaalta paljon uuden teorian tuottamista sekä aidosti monitieteellistä keskustelua. 

Monitieteellisyyden edistäminen on myös tiedepoliittinen ja taloudellinen kysymys, sillä 

neuropsykologian menetelmissä hyödynnetyt laitteistot ovat kalliita ja datan keruuprosessit voivat 

olla mittavia.  

Yksi ilmeinen haaste koskee sitä, miten tutkimusalat käsitteellistävät termejä eri tavoin. Tämä 

tuottaa jossain määrin epäjohdonmukaisuuksia sekä sekavuutta. Tutkimusalojen ja 

tutkimusperinteiden erilaiset tavat käsitteellistää tunteita ja niiden tutkimukseen liittyviä termejä 

on tullut esille myös tässä tutkielmassa. Esimerkiksi Ideological Conflict Project -hankkeessa 

kartat määritellään kogntiviisaffektiivisiksi. Karttoja sovellettaessa politiikan tutkimuksen piirissä 

tämä on harhaanjohtavaa, sillä affektitutkimus käsitetään yleensä omaksi kriittisen tutkimuksen 

tutkimusperinteeksi. Tunteita tutkivasta neuropsykologiasta käytetään puolestaan nykyään myös 
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yläkäsitettä affektiivinen neurotiede. Monitieteellisessä ja lainaavassa tutkimuksessa on oltava 

erityisen varovainen käsitteiden, teorioiden ja menetelmien lainaamisesta sekä jatkokehittelyssä. 

 

Tunteiden integroiminen maailmanpolitiikkaan ei välttämättä tarkoita psykologian, saati 

neuropsykologian syvempää ymmärrystä. Tunteiden tutkimuksen piirissä on tieteenfilosofisia 

traditioita, joiden kautta tunteiden yhdistely esimerkiksi sosiaaliseen, kulttuuriseen ja 

rakenteelliseen analyysintasoon onnistuu kivuttomammin kuin monitieteellisen linssin kautta. 

Ainakin diskurssien, representaatioiden ja narratiivien tutkimus tarjoavat tähän runsaasti 

mahdollisuuksia (Koschut 2020b). Myöskin useimmat konstruktivistiset näkökulmat teoretisoivat 

psykologiaa osaksi tutkimustaan lähinnä metaforien ja analogioiden kautta, kuin kokeellisen 

monitieteellisen tutkimuksen avulla (Kertzer ja Tingley 2018). Tunteiden kognitiivisia puolia 

tutkivat näkökulmat ovat nähdäkseni jonkinlainen välimuoto, joka tarjoaa sekä teoreettisella, että 

menetelmällisellä tasolla tunteiden psykologiasta informoituneempia näkökulmia 

maailmanpolitiikkaan. Kognitiivisaffektiiviset kartat ja niiden tunneteoriat istuvat tämän analyysin 

perusteella tähän tutkimusjoukkoon. 

 

Monitieteellisyys ei ole siis maailmanpoliittiselle tunteiden tutkimukselle välttämättömyys. 

Parhaimmillaan se voi tarjota kuitenkin tieteenalaa rikastuttavaa ymmärrystä tunteiden 

integraalisuudesta poliittiselle toiminnalle. Vaikka maailmanpoliittiset tunteiden poikkitieteelliset 

tutkimukset eivät synnyttäisi uusia yleistettäviä säännönmukaisuuksia, ne voivat tarjota syvempää 

ymmärrystä maailmanpoliittisiin prosesseihin, kuten rasismiin, demokratiaan, päätöksentekoon, 

konflikteihin ja niin edelleen. Uudet ja käsityksiämme mullistavat ajatukset syntyvät myös usein 

ennakoimattomien yhteensattumien ja kokeilujen pohjalta. 
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6. Johtopäätökset ja pohdinta 

Tutkielma lähti liikkeelle Crawfordin, Bleikerin, Hutchisonin, sekä monien muiden 

maailmanpoliittisen tunteiden tutkimuksen pioneerien huomiosta, että maailmanpolitiikka kaipaa 

lisää keskustelua tunteiden tutkimuksen ja maailmanpolitiikan teoreettisesta ja menetelmällisestä 

yhteensovittamisesta. Tässä tutkielmassa tavoitteena oli tarkastella tarkemmin sitä, mitä tunteiden 

neuropsykologisten näkökulmien yhdistäminen maailmanpoliittiseen tunteiden tutkimukseen voi 

käytännössä merkitä. Tutkielmassa esiteltiin neuropsykologian ja politiikan tutkimuksen 

tutkimusperinteistä ammentava teoreettinen lähestymistapa maailmanpoliittisten tunneteorioiden 

ja menetelmien luokitteluun. Tämän jälkeen analysoitiin neuropsykologiasta ammentavan 

Ideological Conflict Project -tutkimushankkeen puitteissa tuotettuja teoreettisia ja menetelmällisiä 

ratkaisuja tunteiden tutkimukseen maailmanpolitiikassa.  

Tutkielmassa esitelty Holmesin nelikenttämalli on uusi työkalu maailmanpoliittiseen tunteiden 

tutkimuksen luokitteluun. Tutkielma esitteli nelikenttämallia sekä tutki sitä, miten tunneteorioita 

ja menetelmiä on mahdollista sijoittaa nelikenttään. Tutkielmassa esiteltiin ja onnistuttiin 

täydentämään Holmesin tekemää luokittelutyötä. Holmesin luokittelutyön sekä omien 

kirjallisuuslisäyksien perusteella päädyttiin huomioon, että maailmanpoliittisessa tunteiden 

tutkimuksessa on nähtävissä nelikenttämallin akseliparien mukaisesti erilaisia temaattisia 

ryhmittymiä: 

 

(i) latentit ja kognitiiviset lähestymistavat: hyödynnetty erityisesti päätöksenteon ja ulkopolitiikan 

tutkimuksessa. Tutkimuksissa korostuvat usein subjektit, kuten päätöksentekijät. 

(ii) latentit ja affektiiviset lähestymistavat: hyödynnetty joissain päätöksenteon tutkimuksissa sekä 

myös kehollisuutta tarkastelevissa tutkimuksissa. 

(iii) emergentit ja affektiiviset lähestymistavat: hyödynnetty erityisesti tunteiden sosiaalisia, 

kulttuurisia ja rakenteellisia ulottuvuuksia tarkastelevissa tutkimuksissa. 

(iv) emergentit ja kognitiiviset lähestymistavat: hyödynnetty joissain tunteiden neuropsykologiaa 

ja fysiologiaa painottavissa tutkimuksissa. 

 

Luokittelu toi tietoa siitä, millä tavoin aiemmassa tutkimuksessa on teoretisoitu tunteiden 

ontologisia ja epistemologisia kysymyksiä. Lisäksi luokittelun avulla nousi esille edellä esitellyt 
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temaattiset ryhmittymät. Ryhmittely ei kuitenkaan tarkoita, että tutkimukset akseliparien luokissa 

olisivat keskenään vertailukelpoisia tai tutkimuksellisesti samankaltaisia. Esimerkiksi 

emergentiksi ja affektiiviseksi lähestymistavaksi luokiteltu Sasley on keskittynyt tutkimuksissaan 

tarkastelemaan ensisijaisesti subjekteja päätöksentekijöinä (Sasley 2011). Myöskin emergentiksi 

ja affektiiviseksi lähestymistavaksi luokiteltu Löwenheim ja Heimannin tutkimus puolestaan 

tarkastelee valtioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja niiden yhteyttä maailmanpoliittisiin 

rakenteisiin, kuten valtion materiaaliseen kapasiteettiin (Löwenheim ja Heimann 2008). Holmesin 

tekemässä luokittelutyössä ei tullut esille yhtään emergenttiä ja kognitiivista lähestymistapaa. 

Tässä tutkielmassa vastaavia tutkimuksia tuotiin esille muutama. Siten tutkielma onnistui 

täydentämään Holmesin tekemää aiempaa luokittelutyötä. Koska tämä tutkielma on nähdäkseni 

ensimmäisiä esimerkkejä Holmesin luokittelutyön jatkamisesta, tulee luokittelusta johdettuihin 

temaattisiin ryhmittelytuloksiin suhtautua alustavina ehdotuksina. 

 

Kognitiivisaffektiiviset kartat ja niiden taustateoria sijoitettiin Holmesin nelikenttään. 

Kognitiivisaffektiivisten karttojen analyysissä päädyttiin johtopäätökseen, että vaikka Thagardin 

tunneteoreettinen lähestymistapa on analyysin perusteella subjektitasolla emergentti ja 

kognitiivinen, niin kognitiivisaffektiiviset kartat ovat lähestymistavaltaan pikemminkin latentteja 

ja kognitiivisia. Tämä johtui siitä, että Thagardin tunneteoria selvensi tunteiden neuropsykologiaa 

lopulta vain subjektitasolla, kun taas hieman yllättäen kartat eivät edes pyrkineet olemaan 

neuropsykologisesti paikkansa pitäviä. Tutkielmassa esitelty Holmesin tunneteorioiden ja 

menetelmien luokittelu sekä tämän tutkielman puitteissa nelikenttämalliin sijoitetut teoriat ja 

menetelmät ovat koottuna kuvassa 4.  
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Kuva 4. Tutkielman puitteissa esitellyt ja Holmesin nelikenttään sijoitetut teoriat/menetelmät 

Mustalla Holmesin tekemä luokittelutyö (Holmes 2015) 

Punaisella aiemman tutkimuksen läpikäynnin yhteydessä nelikenttään sijoitetut teoriat/menetelmät 

Oranssilla aineistoanalyysin teoriat/menetelmä asetettuna nelikenttään 

 

Holmes on ainakin toistaiseksi esittänyt rajallisesti ohjeistuksia käytännön luokittelutyöhön. Tämä 

teki nelikenttämallin käytöstä jossain määrin haastavaa. Yhdessä Holmesin tekemän luokittelun 

kanssa tässä tutkielmassa tehty sijoittelu antaa alustavaa esimerkkiä siitä, miten nelikenttää on 

mahdollista hyödyntää. On toki myös mahdollista, että Holmes itse jatkokehittää nelikenttämallia 

tai tuottaa sen käyttöön konkreettisempia ohjeistuksia.  

 

Holmesin teoreettinen lähestymistapa on osittain lainattu neuropsykologiasta, jonka vuoksi se tuo 

epätavanomaisen lähestymistavan juuri maailmanpoliittiseen tutkimukseen. Tästä johtuen se ei ole 

kaikkein yksinkertaisin yhteensovitettavaksi maailmanpoliittisen kirjallisuuden kanssa. 

Nelikenttämalli ei välttämättä ole loogisin tapa lähestyä tunteita maailmanpolitiikan opiskelijalle 

tai tutkijalle, sillä sen käyttö vaatii uusien ”silmälasien” omaksumista. Nelikenttämallia tulisi 

testata lisää, jotta voitaisiin päätyä selkeämpiin johtopäätöksiin koskien sen käyttökelpoisuutta 

suhteessa juuri maailmanpolitiikkaan. Tässä vaiheessa on siis ennen aikaista tehdä johtopäätelmiä 
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sen suhteen, kuinka toimiva työkalu nelikenttä on tunneteorioiden ja menetelmien luokitteluun.  

Bially-Matternin mukaan suurin osa maailmanpoliittisesta tunteiden tutkimuksesta voidaan 

luokitella kolmen tunteiden filosofisen tutkimustradition (kognitiiviset, 

tiedostamattomat/keholliset sekä sosiaaliset/kulttuuriset) mukaan. Tutkielmaa työstäessäni 

huomasin tämän lähestymistavan pitävän pintansa maailmanpolitiikassa ja tämän olevan 

mahdollisesti yksi luontevampi tapa ryhmitellä tunneteorioita ja menetelmiä maailmanpolitiikassa.  

 

Tutkielman analyysiosiossa analysoitiin kognitiivisaffektiivisia karttoja ja niiden taustateoriaa 

esimerkkinä teoreettisista ja menetelmällisistä ratkaisuista tunteiden neuropsykologiseen 

tutkimukseen maailmanpolitiikassa. Analyysiosiota ohjannut ensimmäinen tutkimuskysymys 

koski sitä, miten kartat ja niiden taustateoria tuovat tunteet osaksi maailmanpolitiikkaa. Kysymystä 

tarkasteltiin sen osalta, ketkä/mitkä nähdään teoriassa keskeisinä toimijoina sekä miten tunteita 

havaitaan suhteessa aikaan. Analyysissä todettiin, että taustateoria käsittää tunteet ensisijaisesti 

subjektitason neuropsykologisina ilmiöinä, joita on mahdollista tutkia havainnoimalla ja 

analysoimalla subjektien kognitiivista toimintaa. Vaikka taustateoria painotti tunteita 

neuropsykologisina ja emergentteinä ilmiöinä, kognitiivisaffektiiviset kartat painottivat tunteiden 

sosiaalisia ja pysyviä ulottuvuuksia. Jälkimmäiset huomiot johtivat johtopäätökseen, jonka 

mukaan tunteet teoretisoitiin suhteellisen latenteiksi, mekanistisiksi ja ennakoitavissa oleviksi 

ilmiöiksi suhteessa tilaan ja aikaan.  

 

Analyysiosiota ohjannut toinen kysymys ohjasi arvioimaan, minkä tyyppiseen 

maailmanpoliittiseen tunteiden tutkimukseen kartat ja niiden taustateoria soveltuvat. Kartat 

perustuvat säännönmukaisesti etenevään mallintamistekniikkaan ja taustateoria puolestaan 

koherenssin ja kognitiivisen toiminnan säännönmukaisuuksien mallintamiseen. Analyysissä 

todettiin, että kartat soveltuvat tutkimuksiin, joissa halutaan tuottaa holistinen tilannekuva 

tutkittavasta ilmiöstä tai tutkimuskohteesta. Tunneteoreettisesti kartat ovat redusoivia ja 

priorisoivat kausaalisuhteiden osoittamista. Ne eivät ota huomioon esimerkiksi tunnelmien 

vaikutusta päätöksentekoon, eivät huomioi diskreettejä tunteita, eivätkä huomioi tunteiden 

somaattisia tai viskeraalisia ulottuvuuksia. Karttojen soveltaminen maailmanpolitiikassa on 

rajautunut toistaiseksi tapaustutkimuksiin sekä subjektien kognitiivispsykologisiin ulottuvuuksiin. 

Kartat ja niiden taustateoria ovat tässä suhteessa samankaltaisia tutkimuskirjallisuuden kanssa, 
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jossa tutkitaan tunteita osana kognitiivista toimintaa, kuten ulkopoliittisen päätöksenteon 

tutkimuksen kanssa. Yksin sovellettuna kartat voivat psykologisoida sekä yksilöllistää poliittisia 

prosesseja, kuten konfliktidynamiikkoja tai poliittisten ideologioiden toimintamekanismeja. Tämä 

johtuu siitä, että teoria ja menetelmä ovat soveltamisaloistaan huolimatta ensisijaisesti 

psykologisia työkaluja tunteiden tutkimukseen. 

 

Tutkielman laajempana tavoitteena oli tarkastella tunteiden neuropsykologian ja 

maailmanpolitiikan yhdistettävyyttä. Tutkielma onnistui koostamaan tutkimustietoa ja pohdintaa 

koskien neuropsykologisten tunneteorioiden ja menetelmien yhteensovittamista. Tutkielman 

aineistoanalyysissä pystyttiin paikantamaan erityisesti yhdistettävyyttä koskevia haasteita. 

Analyysissä tuotiin esille kriittisiä näkemyksiä koskien sitä, että neuropsykologisten käsitteiden, 

analogioiden tai menetelmien lisääminen maailmanpoliittiseen tutkimukseen ilman syvempää 

teoretisointia on usein perusteetonta. Monitieteellisestä tutkimusta tekevät tahot vaikuttavat 

kuitenkin olevan tässä suhteessa jossain määrin itsensä kovimpia kriitikoita. Koska tässä 

tutkielmassa ponnistettiin ajankohtaisesta tieteellisestä keskustelusta, nämä kriittiset pohdinnat 

tulivat tutkielmassa ehkä suhteettomankin painaviksi. Teoreettisista ja menetelmällisistä haasteista 

huolimatta aivan viime vuosina on perustettu tutkimushankkeita, joiden aikeena on selvittää 

mahdollisia väyliä neuropsykologian ja politiikan tutkimusperinteiden yhteensovittamiselle (katso 

esimerkiksi Center for the Politics of Feelings). Onkin erityisen mielenkiintoista seurata alan 

kehitystä ja sitä, tuleeko neuropsykologia jäämään maailmanpoliittisessa tunteiden tutkimuksessa 

ajan saatossa marginaaliin vai tuleeko tämä yllättävä tutkimusalojen liitto saavuttamaan lisää 

näkyvyyttä. 

 

Tutkielmassa otettiin suhteellisen kunnianhimoinen tavoite kartoittaa tunteiden tutkimusta 

maailmanpolitiikassa rajaamatta näkökulmaa esimerkiksi kriittisen tutkimukseen tai 

ulkopolitiikan tutkimukseen. Crawford, Hutchison, Bleiker ja muut tunteiden tutkimuksen 

teoreettismetodologisia kysymyksiä esille nostaneet tutkijat ovat lähestyneet maailmanpoliittista 

tunteiden tutkimusta laaja-alaisesti pohtien maailmanpoliittisen tutkimusalan tarvetta kehittää 

yleisemmin ymmärrystä tunteista.  Tutkielman teoreettismetodologinen viitekehys ponnisti tästä 

tulokulmasta, jonka vuoksi tutkielmassa omaksuttiin pyrkimys kartoittaa kokonaisvaltaisemmin 

tunteiden tutkimusta maailmanpolitiikassa. Neuropsykologisia lähestymistapoja olisi ollut 
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mahdollista tutkia rajaamalla näkökulma poliittisen psykologian tutkimukseen. Rajausta johdatti 

kuitenkin tavoite asemoida tutkielma ensisijaisesti maailmanpolitiikkaan. Tämä lavea 

lähestymistapa teki tutkielman kuromisesta haastavaa sekä paikoin eklektistä ja poukkoilevaa. 

Samalla tämä eklektisyys reflektoi maailmanpoliittisen tunteiden tutkimuksen nykyistä tilaa, joka 

on moninaisuudessaan mielestäni edelleen hajanainen ja sen vuoksi vaikeasti hahmotettavissa.  

 

Ariffin huomio koskien sitä, että maailmanpoliittinen tunteiden tutkimus on useimmiten joko 

avauksellista tapaustutkimuksia tai niiden takana on pitkälle vietyä erikoistumista pitää pintansa 

(Ariffin 2015). Kaikkein ilmeisimmältä tämä vaikuttaa juuri neuropsykologisten näkökulmien 

integroimisen kohdalla. Tästä huolimatta toivon, että tutkielma lisää ymmärrystä siitä, että tunteita 

voi ja kannattaa lähestyä monitasoisina ilmiöinä, joita voidaan tutkia sekä neurobiologisina 

faktoina, että ymmärtää tunteilla olevan samanaikaisesti abstraktimpia, rakenteellisia, sosiaalisia 

ja epätiedostettuja vaikutuksia poliittisiin prosesseihin ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. 

Lisätarve tunteiden teoretisoinnille ja menetelmällisille ratkaisuille on edelleen ilmeistä. 

Kognitiivisaffektiivisten karttojen kaltaiset sovellutukset, niiden empiirinen soveltaminen sekä 

sovellutusten kriittinen analysointi tuovat toivottavasti askel kerrallaan uusia ratkaisuja tunteiden 

tutkimukseen myös maailmanpolitiikassa. 

 

Lopuksi on todettava, että tunteet näyttäytyvät kiistatta yhtenä aikamme tutkimustrendinä. Tämä 

johtuu rationaalisten teorioiden haasteista selittää viimeaikaisia maailmanpoliittisia prosesseja, 

kuten liberaalien demokratioiden alasajoa tai poliittisen väkivallan ja ideologioiden uusia 

kehityssuuntia. Ei ole harvinaista kuulla, että politiikka ja maailman tapahtumat ovat nykyään 

”hulluutta”. Kaikkein dramaattisimmat vaikutukset tällä ”hulluudella” on usein juuri 

maailmanpoliittisella tasolla: sotien, rauhan, väkivallan ja liittoutumien tasolla. Kuin mihin 

tahansa trendiin, tulee tunteidenkin tutkimukseen suhtautua kriittisesti ja maltillisesti – 

sivilisaatioiden ikiaikaisia ongelmia ei voida selittää, eikä varsinkaan oikeuttaa neurobiologian tai 

psykologian perustein. Aika on kuitenkin kypsä sille, että keinotekoisesti rakennetut dikotomiat 

rationaalisuuden ja tunteiden välille ovat romuttumassa myös maailmanpolitiikan linnakkeissa. 

Tunteiden ja politiikan yhteismekanismien paremman ymmärryksen myötä puhutaan 

maailmanpoliittisten politiikkatoimien yhteydessä toivottavasti tulevaisuudessa 

tunneherkkyydestä, älykkyydestä ja säätelystä pelkän tunteiden välttelyn tai laiminlyönnin sijaan. 
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