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leirillä olevia Suomen kansalaisia ja heidän mahdollista paluutaan Suomeen pyritään 
turvallistamaan eduskunnan täysistuntokeskustelussa? Miten al-Holin leirillä olevien 
Suomen kansalaisten ja heidän mahdollisen paluunsa turvallistamista pyritään 
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vaikuttavan nationalistisen diskurssin myytit suomalaisuudesta. Tutkielmassa 
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1 Johdanto 
Yhteiskunnallisista asioista keskustelemisen tavat ovat viime vuosina muuttuneet suuntaan, 

jossa pyrkimykset ymmärtää toisia ovat kaikonneet ja tilaa saavat erilaiset vastakkainasettelut. 

Aikakaudellemme tyypillisiä ovat kovien sanojen käyttö, polarisaatio sekä ”me”- ja ”he”-

ryhmien rakentaminen, johon perustuvalla eronteolla suljetaan ulkopuolelle ja edistetään 

poliittisia tarkoitusperiä. Ihmisten liikkuvuus ja maahanmuutto ovat teemoja, jotka ovat 

nousseet yhteiskunnallisen ja poliittisen keskustelun kärkikysymyksiksi, ja joiden käsittelyssä 

vastakkainasettelut ovat esillä erityisen selkeästi. Turvallisuusnäkökulmat ovat keskeinen osa 

muuttoliikekeskustelua, ja viime vuosikymmeninä uhkakuvia korostava ja poikkeuksellisten 

keinojen käyttöä vaativa turvallistamispuhe on ollut mediassa hallitseva tapa muuttoliikkeen 

kehystämiselle. Vakiintuessaan tietyt kehykset saavat valtaa määrittää ilmiöitä, jonka myötä 

ne vaikuttavat paitsi yleiseen keskusteluun ja mielikuviin, myös poliittiseen 

päätöksentekoon.1 

Osaksi vastakkainasettelujen täyteistä keskustelua ihmisten liikkuvuudesta jäsentyy 

myös laajasti Suomessa puhututtanut kysymys Syyriassa sijaitsevalla al-Holin pakolaisleirillä 

olevista kansalaisista ja heidän mahdollisesta paluustaan Suomeen. Eduskunnassa käytiin 

aiheesta perusteellinen keskustelu joulukuussa 2019, ja tämän keskustelun olen valinnut 

tutkimukseni pohjaksi. Al-Hol-keskustelulla on lukuisia yhtymäkohtia laajempaan 

yhteiskunnalliseen maahanmuuttokeskusteluun, vaikka omalaatuisen kysymyksestä tekee se, 

että neuvottelujen kohteena ovat valtion omat kansalaiset. Mielenkiintoni tässä tutkielmassa 

kohdistuukin siihen, kuinka al-Holin leirin suomalaisista luodaan kuvaa turvallisuusuhkana 

heidän suomalaisuuttaan väheksymällä ja kuinka keskustelussa tuotetaan vaatimuksia 

oikeanlaiselle kansalaisuuden jäsenenä olemiselle. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 1. 

Miten al-Holin leirillä olevia Suomen kansalaisia ja heidän mahdollista paluutaan Suomeen 

pyritään turvallistamaan eduskunnan täysistuntokeskustelussa? 2. Miten al-Holin leirillä 

olevien Suomen kansalaisten ja heidän mahdollisen paluunsa turvallistamista pyritään 

kyseisessä keskustelussa haastamaan? 

Henkilökohtainen kiinnostukseni uskontoa, politiikkaa ja turvallisuutta koskevia 

teemoja kohtaan on lisääntynyt vuosi vuodelta opintojeni edetessä. Kun kandidaattivaiheessa 

päädyin vaihto-opiskelujakson inspiroimana tutkimaan muslimien representaatiota 

englantilaisissa lehdissä Lontoossa tapahtuneen terrori-iskun jälkeen, halusin nyt vuorostaan 

kohdistaa huomioni suomalaiseen yhteiskuntaan. Eduskuntamateriaalin valikoitumista 

 
1 Laine, Kotilainen & Kettunen 2021, 13–14; Kotilainen 2021, 96; 100. 
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tutkimuksen aineistoksi tuki myös ohjaajan parhaillaan käynnissä oleva, uskonnon ja 

politiikan suhdetta eduskuntapolitiikassa tarkasteleva LegitRel -hanke. 

1.1 Al-Hol-keskustelun tausta 
Islamilaisen valtion (tässä tutkielmassa käytetään pääasiassa lyhennettä Isis = the Islamic 

State of Iraq and Syria) kehityksen taustalla on erilaisia vuosikymmeniä kestäneitä 

kehityskulkuja.2 Järjestön syntyyn ja muovautumiseen vaikuttivat keskeisesti muun muassa 

1980-luvun Afganistanissa alkunsa saaneet jihadistiset liikkeet sekä Irakin 2000-luvun 

konflikti ja arabikevään tapahtumat. Organisaationsa kukoistuksen huipulla Isis julisti 

kesäkuussa 2014 oman valtionsa, kalifaatin, perustetuksi alueelle, joka kattoi osia Syyriasta ja 

luoteis-Irakista.3 

Euroopan komission alaisen Radicalisation Awereness Networkin (RAN) arvion 

mukaan vuosien 2011–2016 aikana jopa enemmän kuin 42 000 ulkomaalaista 

terroristitaistelijaa matkusti yli 120 maasta Syyriaan liittyäkseen ISIS:in riveihin. Liikehdintä 

oli määrällisesti suurinta vuonna 2015, jonka jälkeen lähtijöiden määrä väheni. Lähtijöistä yli 

5000 henkilöä oli Euroopasta.4 Suomalaiset viranomaiset ovat tunnistaneet ainakin 80 

henkilöä ja 30 lasta, jotka ovat matkustaneet konfliktialueille Suomesta, joskin todellisen 

lukumäärän arvioidaan olevan suurempi. Suomesta lähteneille on myös syntynyt useita lapsia 

konfliktialueilla.5 Isisiin liittymisen syitä ja lähtemisen motivaattoreita on pyritty 

kartoittamaan tutkimuksellisin keinoin. Suomesta Syyrian ja Irakin konfliktialueille 

matkustaneiden henkilöiden tärkeimmiksi lähtemisen syiksi on tunnistettu samaistuminen 

konfliktialueilla kärsivien muslimien kanssa ja tarve puolustaa muslimiyhteisöä eli ummaa. 

Heidän sosiaalinen profiilinsa on ollut hyvin kirjava, kattaen eri etnisten ryhmien edustajia, 

sekä syntyperäisiä suomalaisia että ulkomailla syntyneitä ja koulutustaustaltaan eritasoisia 

henkilöitä. Osa lähtijöistä on konfliktialueilla osallistunut aseelliseen toimintaan, osa 

jihadististen järjestöjen yhteiskunnalliseen toimintaan ja osa taas islamilaisten 

avustusjärjestöjen toimintaan.6 

Alkuvuodesta 2019 Syyrian kurdijoukot yhdessä yhdysvaltalaisjohtoisen kansainvälisen 

koalition joukkojen kanssa suorittivat voimakkaita iskuja Isisin viimeisille tukialueille, ja 

maaliskuussa kurdijoukot ilmoittivat viimeisen Isisin hallussaan pitämän Baghuzin alueen 

 
2 Lisää järjestön synnystä ja kehityksestä kts. esim. Neumann 2016. 
3 Neumann 2016, 56–57; 63–64. 
4 RAN 2017, 15. 
5 Sisäministeriö 2018, 24–27; Malkki & Saarinen 2021, 14–15. 
6 Juntunen, Creutz-Sundblom & Saarinen 2016, 57–58. 



3 
 

onnistuneesta vapauttamisesta järjestön vallasta. Naiset ja lapset kuljetettiin al-Holin leirille, 

jossa elinolot ovat hyvin puutteelliset sekä ahtaat ja ilmapiiri radikalisoitunut. Leirin 

tuolloisesta arvioidusta 73 000 asukkaasta noin 11 000 oli Isisin vierastaistelijoiden 

perheenjäseniä.7 Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan leirillä oli noin 10 suomalaista naista 

ja heidän noin 30 lastaan.8 Kalifaatin hajoaminen on saanut kansainvälisen yhteisön 

pohtimaan sitä, miten järjestöön kuuluneisiin naisiin ja kalifaatin alueella syntyneisiin lapsiin 

tulisi suhtautua, ja valtiot ovat tehneet tähän liittyen erilaisia ratkaisuja. Alueella asuneita on 

palannut lähtömaihinsa sekä itsenäisesti, että valtion avustamina, ja palaajat ovat saaneet 

hyvin monenlaisia vastaanottoja aina välittömästä pidätyksestä tukipalveluiden tarjoamiseen.9 

Tutkimuksen mukaan jihadistinen liikehdintä Suomessa on yhä pääosin väkivallatonta 

ja pienimuotoista tukitoimintaa, kuten rahoittamista ja rekrytointia, eikä kovinkaan 

organisoitunutta. Syyrian ja Irakin alueiden konfliktin yhteydessä tapahtunut liikehdinnän 

kehittyminen on tutkijoiden mukaan kuitenkin jättänyt pysyvän jäljen jihadistiseen 

toimintakenttään Suomessa. Konfliktialueille lähteneiden kautta on lisäksi saatu viitteitä 

naisten kasvaneesta kiinnostuksesta jihadistista liikehdintää kohtaan.10 

1.2 Hallituksen linjaus suomalaisten kotiuttamisesta 
Tutkimuksen kohteena oleva eduskunnan täysistuntokeskustelu käytiin opposition esittämän 

välikysymyksen seurauksena.11 Välikysymyskeskustelua edeltävänä päivänä hallitus julkaisi 

kymmenkohtaisen linjauksensa suomalaisten kotiuttamisesta al-Holin leiriltä. Linjauksen 

sisältö on pääpiirteittäin seuraava: lähtökohtana on auttaa erityisesti leirillä olevia lapsia, kun 

taas velvoitetta alueelle vapaaehtoisesti matkustaneiden aikuisten auttamiseen ei ole. 

Viranomaistoiminnassa pyritään turvaamaan oikeusvaltioperiaatteen, Suomen lainsäädännön 

sekä kansainvälisten sopimusten, kuten ihmisoikeuksia ja lasten oikeuksien koskevien 

säännösten, noudattaminen. Ratkaisut lasten kotiuttamisesta perustuvat yksilölliseen, 

tapauskohtaiseen harkintaan. Osana tätä harkintaa viranomaiset pyrkivät varmistamaan, ettei 

kotiutettavista henkilöistä aiheudu Suomessa asuville henkilöille turvallisuusuhkaa. 

Linjauksessa todetaan lisäksi, että mahdolliset rikosoikeudelliset vastuut tullaan Suomessa 

tutkimaan ja terroristiseen toimintaan liittyvää lainsäädäntöä tullaan hallituksen toimesta 

arvioimaan ja tarvittaessa korjaamaan.12 

 
7 A/HRC/42/51, 8; 15–16. 
8 YLE 2019. 
9 Cook & Vale 2019, 30–31. 
10 Malkki & Saarinen 2019, 11–12. 
11 VK 3/2019 vp, 2019. 
12 Valtioneuvosto 2019. 
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2 Kirjallisuuskatsaus 

2.1 Uskonto poliittisten toimien kohteena: islamin hallinnan ja 
turvallistamisen tutkimus 

Islamin hallintaan ja turvallistamiseen keskittyvät tutkimukset ovat Suomen tieteellisellä 

kentällä vielä varsin tuore ilmiö, sillä ensimmäinen suomenkielinen aiheeseen 

kokonaisvaltaisesti perehtyvä teos ilmestyi vasta vuonna 2013 Tuomas Martikaisen ja Marja 

Tiilikaisen toimittamana.13 Uskonnon rooli suomalaisessa yhteiskunnallisessa ja poliittisessa 

keskustelussa on tullut viime vuosikymmeninä aiempaa näkyvämmäksi. Kehityksen taustalla 

on maailmanlaajuinen muutos, jonka ytimessä on huoli yhteiskuntien sisäisestä eheydestä 

sekä kansallisesta turvallisuudesta. Muutoksen tausta-ajureita ovat olleet ympäri maailmaa 

1970-luvulta alkaen lisääntynyt uskonnon poliittinen merkitys sekä Euroopassa merkittäväksi 

ilmiöksi toisen maailmansodan jälkeen noussut muslimitaustaisen väestön siirtolaisuus. 

Lisäksi erityisesti 2000-luvulla alkanut, uskonnon nimissä toteutettu kansainvälinen terrorismi 

on vaikuttanut keskusteluun ja tehnyt uskonnosta poliittisten toimenpiteiden kohteen. Muissa 

eurooppalaisissa valtioissa käydyt keskustelut ovat vaikuttaneet myös Suomen tapaan 

käsitellä asiaa. Erilaiset Euroopassa esillä olleet islamia koskevat diskurssit, joita niin mediat, 

poliitikot kuin kansalaisetkin tuottavat, ovat antaneet vaikutteensa suomalaiseen 

keskusteluun.14 Länsimaisten medioiden on tutkimuksissa havaittu kuvaavan islamia etenkin 

ekstremismin ja ulkomaisten konfliktialueiden tapahtumien käsittelyn kautta, toiseuttaen ja 

kulttuurisena uhkana sekä muslimivastaista rasismia uudelleen tuottaen.15 

Toimien tarkoituksena on ollut integroida muslimit paremmin osaksi yhteiskuntaa ja sen 

vaikutusmahdollisuuksia sekä ehkäistä radikalisoitumista ja näin parantaa kansallista 

turvallisuutta. Islamilaiset yhteisöt nähdään siis paitsi kansallista yhtenäisyyttä ja 

turvallisuutta uhkaavina tekijöinä myös ratkaisuna ongelmaan, joten ottamalla islamia 

edustavat tahot mukaan vuoropuheluun valtiot pyrkivät hallitsemaan ja kohdistamaan 

odotuksiaan muslimeja kohtaan. Tästä seuraa myös ongelmallista uskonnollistamista, eli 

muslimitaustaisten ihmisten käyttäytymisen ajatellaan helposti juontuvan nimenomaisesti 

islamista.16 Tarkemmin islamin hallinnasta ja turvallistamisesta aiheutuvia haasteita ovat 

tutkimuksissaan käsitelleet esimerkiksi Aini Linjakumpu sekä Abdalla Ali Duh.17 

Uskontososiologian kentällä on kuitenkin ryhdytty kiinnittämään enemmän huomiota arkisen 

 
13 Martikainen & Tiilikainen 2013. 
14 Martikainen & Tiilikainen 2013, 10. 
15 Knott, Poole & Taira 2013, 28; 79–99; Poole 2002; Richardson 2004; Powell 2018; kts. myös Said 1981. 
16 Martikainen & Tiilikainen 2013, 10–11. 
17 Linjakumpu 2013, 109–131; Ali Duh 2013, 233–251. 
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islamin ja organisoitumattomien muslimien tutkimiseen, koska ne haastavat vinouman 

muslimien tarkastelemisesta pelkästään uskonnon kautta ja kyseenalaistavat muslimeihin 

liitetyn turvallisuusuhan.18 

Taustalla vaikuttaa myös laajempi turvallisuuskäsityksen muutos. Neuvostoliiton 

luoman sotilaallisen uhkan hälvettyä kylmän sodan päättymisen jälkeen kansainvälisessä 

toiminnassa huomio alkoi kiinnittyä uudenlaisiin uhkiin, joista yhdeksi tunnistettiin 

terrorismi. Eritoten syyskuun 11. päivän terrori-iskut Yhdysvalloissa nostivat terrorismin 

torjunnan kansainvälisen yhteistyön kehittämisen kansainvälisen politiikan keskiöön. 

Suomessa terrorismin vastaisen toiminnan kehittyminen on mukaillut vahvasti EU:n 

toiminnan kehitystä ja lainsäädäntöä sekä erilaisia kansainvälisiä sopimuksia. Vaikka 

perinteisesti terrorismin uhkaa ei ole pidetty Suomessa kovinkaan suurena, perusteena sille, 

miksi millään valtiolla ei uhkatasostaan riippumatta tulisi olla muita löyhempää suhtautumista 

terrorismin torjuntaa kohtaan on pidetty sitä, ettei mistään maasta voisi näin muodostua 

turvasatamaa terroristeille.19 Terrorismin vastaisen sodan retoriikka on johtanut toiseuden 

hallintaan terrorismin vastaiseksi toiminnaksi naamioidun turvallistamisen keinoin.20 

Yhdysvalloissa 9/11-iskujen ja brittiläisessä kontekstissa myös 7/7-iskujen jälkeisessä 

turvallisuusympäristössä myös kansalaisuuden ehdot muotoiltiin uudelleen ja sidottiin 

tiukemmin turvallisuusnäkökulmiin.21 Myös esimerkiksi Tanskassa 

kaksoiskansalaisuuslainsäädännön hiljattaisten muutosten yhdeksi syyksi on todettu se, että 

muutos mahdollistaa Tanskan kansalaisuuden poistamisen henkilöiltä, jotka syyllistyvät 

terroristisiin rikoksiin. Vierastaistelijailmiö ja matkustaminen Syyrian ja Irakin 

konfliktialueille vaikutti lakimuutoksen taustalla.22 

Archerin ja Malkin mukaan Suomen ote on sittemmin kehittynyt kohti itsenäisempää 

toimintaa kansallisella tasolla, ja omia strategisia ohjelmia on tuotettu niin terrorismin 

torjuntaa kuin väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemistä varten. Varhaista 

ennaltaehkäisyä ja laajaa varautumista on pidetty toisaalta hyvänä lähestymistapana, koska 

sen myötä terrorismia voidaan torjua pehmein keinoin ja ajoissa. Toisaalta huomioita on 

esitetty myös interventioihin sisältyvistä riskeistä ja korostettu harkintaa radikalisoitumista 

ennaltaehkäisevien toimenpiteiden käytössä, jotta ne eivät vahingossa kääntyisi itseään 

 
18 Martikainen & Sakaranaho 2018, 257. 
19 Archer & Malkki 2013, 79–82; 92–93. 
20 Masters & Regilme 2020; Cesari 2012; Terrorismin vastaisen sodan retoriikasta ja poliittisesta islamofobiasta 
kts. myös Green 2015, 101–144. 
21 Masters & Regilme 2020, 342; Stasiulis & Ross 2006. 
22 Midtbøen 2019. 
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vastaan. Monissa maissa ongelmallisia seurauksia on koitunut siitä, että lähestymistapa vaatii 

laajan kohderyhmän määrittelyä ja epäilyjen kohteeksi joutuminen vaikuttaa kielteisesti 

kokonaisiin yhteisöihin. Tällaista leimaamista ja yhteen uhkakuvaan keskittymistä on pyritty 

Suomessa välttämään.23 Väkivaltaista radikalisoitumista ennaltaehkäiseviä ohjelmia 

uskonnonlukutaidon näkökulmasta tarkastelleet Tiilikainen ja Mankkinen toteavatkin 

artikkelissaan, että Suomessa viranomaiset ovat olleet hyvin huolellisia sen suhteen, ettei 

ilmiötä yhdistettäisi vain yhteen uskontoperinteeseen tai ideologiaan, ja pyrkineet näin 

estämään stigmatisointia. Uskonnolliset yhteisöt on myös kutsuttu mukaan työhön ja näin 

huomioitu niiden potentiaali osana väkivallan ennaltaehkäisyä.24 

Viranomaisten toiminnan ohella myös poliittisella ilmapiirillä on vaikutusta siihen, 

mitkä yhteisöt mahdollisesti leimautuvat epäilyttäviksi. Pohjoismaissa tapahtunut 

maahanmuuttovastaisten, populististen oikeistopuolueiden suosion kasvu on osaltaan lisännyt 

riskiä sille, että muslimeista muodostuisi epäilyttävä yhteisö myös Suomessa. Puolueiden 

edustajat ovat korostaneet esimerkiksi sitä, etteivät muslimit kulttuurisesti sopeudu 

Eurooppaan ja pitäneet terrorismia todisteena tästä.25 Sellainen monikulttuurisuuskehityksen 

epäonnistuneisuutta julistava diskurssi, jonka osia kriittiset maahanmuuttonäkemykset ja 

kulttuurisen uhkan kehystykset ovat, onkin ollut tärkeä tekijä kansallismielisten 

oikeistopopulististen puolueiden suosion kasvun takana.26 

Valtioiden lisääntynyt kiinnostus säännellä uskonnollista toimintaa juontuu siis 

tavoitteesta kannustaa tietynlaiseen uskonnon harjoittamiseen ja tukahduttaa sopimattomiksi 

koetut toiminnan muodot. Islamin turvallistaminen on hyvin todennäköisesti ollut 

liikkeellepaneva voima, joka on saanut uudistuneet hallinnan verkostot muokkaamaan myös 

suomalaisia viranomaiskäytäntöjä ja päätöksentekoa, jotka koskettavat uskontoja.27 

Tavoitteena on tuottaa hallittua ja maltillista islamia, ja tätä taustaa vasten myös al-Holin 

naiset ja lapset näyttäytyvät huolestuttavana. 

2.2. Maahanmuuton turvallistaminen ja islam 
Islamin julkisen näkyvyyden kasvu on koettu haasteena homogeenisinä ja sekulaareina 

pidetyissä eurooppalaisissa kansallisvaltioissa. Integraatiopyrkimysten tavoitteena voidaan 

nähdä yhteiskunnallisen osallistumisen ja radikalisoitumisen ehkäisemisen lisäksi olleen myös 

 
23 Archer & Malkki 2013, 95–102. 
24 Tiilikainen & Mankkinen 2020, 74. 
25 Archer & Malkki 2013, 100–101. 
26 Garner 2014, 408–411. 
27 Martikainen 2013, 266. 
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kulttuurinen assimilaatio yhteiskunnassa hallitseviin normatiivisuuksiin. Näennäinen 

sekulaarius monissa eurooppalaisissa valtioissa on kuitenkin käytännössä merkinnyt 

etuoikeutettua asemaa kristinuskolle. Islamin näkymisen ongelma ei tältä kantilta ole niinkään 

liittynyt siihen, että uskonto ei saisi näkyä julkisessa tilassa, vaan siihen, että vieraaksi koettu 

uskonto ei saisi näkyä.28 

Suomessa puolueiden yleistä suhtautumista monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttoon 

on tarkasteltu esimerkiksi puolueohjelmien tutkimuksen kautta. Irina Herneaho tarkastelee 

artikkelissaan maahanmuuttodiskursseja eduskuntapuolueiden vaalimateriaaleissa vuodelta 

2015 ja tunnistaa analyysissaan talous-, ihmisoikeus-, turvallisuus- sekä nationalistisen 

diskurssin. Laajasti yhteiskunnassa ja politiikassa muutoinkin vaikuttava talousdiskurssi on 

Herneahon tutkimuksessa paitsi hegemoninen myös ainoa, jonka kautta maahanmuutto 

nähdään toivottavana asiana, tosin vain sen tuottaessa hyötyä kansantaloudelle. 

Ihmisoikeusdiskurssi korostaa maahanmuuttajien oikeuksia ja Suomen velvollisuuksia, mutta 

maahanmuuttoa ei silti nähdä erityisen toivottavana. Puhetapa kuitenkin haastaa 

ongelmakeskeiset näkökulmat, eli turvallisuusdiskurssin sekä nationalistisen diskurssin, koska 

siinä ei tehdä eroa maahanmuuttajien ja valtaväestön välille. Maahanmuuton uhkaavuutta 

korostavat turvallisuus- ja nationalistinen diskurssi eroavat toisistaan siinä, ovatko uhkakuvat 

konkreettisia vai ennemminkin symbolisia. Turvallisuusnäkökulmaa painotettaessa uhkaavina 

esitettyjen henkilöiden oikeudet muuttuvat usein toissijaisiksi.29 

Keskeinen osa maahanmuuton ja islamin luomaa haastetta koskevassa poliittisessa 

keskustelussa onkin huoli kansallisten arvojen ja perinteiden säilymisestä. Esimerkiksi 

Ranskassa musliminaisten pukeutumisen hallintaa tutkinut Johanna Konttori toteaa, että 

maassa toteutetut toimet täyshunnuttautumisen ja päähuivien kieltämiseksi pyrkivät 

palauttamaan kansallisesti tärkeiden arvojen kunnioituksen sekä turvaamaan sen, ettei 

kansakunnan yhtenäisyys pääse heikkenemään.30 Konttori on myös yhdessä Teemu Pauhan 

kanssa tutkinut kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä Helsinkiin suunnitteilla olleen moskeijan 

rakentamiseen liittyen. Moskeijan rakentamista vastustavat vetosivat esimerkiksi vaaroihin 

ekstremismin ja antiliberaalien arvojen saapumisesta sekä siihen, että Suomi on ”kristillinen 

maa”. Vain hyvin harvoissa lausunnoissa pohdittiin sen mahdollisuutta, että moskeijan 

rakentamisella voisi olla hyödyllisiä myötävaikutuksia yhteiskunnalle.31 

 
28 Moors & Salih, 2009, 375–376. 
29 Herneaho 2018, 195–207. 
30 Konttori 2013, 151–152. 
31 Pauha & Konttori 2020, 14–15; 21. 
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Maahanmuuttokeskustelussa kriittiset ja turvallisuutta painottavat näkökulmat saavat 

usein humaanisia näkökulmia suuremman painoarvon. Noora Kotilaisen ja Jussi Laineen 

toimittamassa muuttoliikettä ja ilmiön merkityksenannolle ominaisia piirteitä käsittelevässä 

teoksessa vallitseva näkökulman pyritään kuitenkin haastamaan. Teoksen 

tutkimusartikkeleissa maahanmuuttokeskustelun käännekohtana pidetään etenkin vuosien 

2015–2016 tapahtumia, jota julkisessa keskustelussa kutsutaan usein ”Euroopan 

pakolaiskriisiksi”. Tapa kehystää tapahtumat kyseisellä tavalla ohjaa ilmiön merkitystä 

suuntaan, jossa eurooppalaiset valtiot nähdään hädänalaisina kriisin kohteina. 

Vaihtoehtoiseksi kehykseksi onkin esitetty pakolaiskriisin sijaan esimerkiksi EU:n 

kriisinhallinnan kriisiä, jossa kyse on ennemminkin sisäisistä kamppailuista tulla toimeen 

nykyajan ennalta-arvaamattomassa ympäristössä ja jatkuvien muutosten kanssa.32 Jos 

näkökulma käännettäisiinkin siihen, että parannettavaa olisi ollut eurooppalaisessa 

järjestelmässä ja valmiudessa vastaanottaa pakolaisia, voisi hahmottua kuva moraalisesta 

kriisistä ja Euroopan epäonnistumisesta toimia niiden humaanien arvojen mukaisesti, joita se 

itse julistaa.33 

2.3 Al-Hol-keskustelu osana maahanmuuton turvallistamista 
Median kuvaukset Isisiin sidoksissa olevista naisista ovat vaihdelleet huijatuiksi tulleista 

uhreista, naiiveista ”jihad-morsiamista” aina itsenäisesti ja aktiivisesti toimiviin 

turvallisuusuhkiin. Joana Cookin ja Gina Valen tutkimuksen mukaan silloin, kun naiset on 

nähty naiivista uhriperspektiivistä, ovat näkemykset heidän palauttamisestaan ja 

sopeutumisestaan takaisin yhteiskuntaan olleet julkisissa diskursseissa enemmän esillä. 

Turvallisuuden ehdoilla tehtyjen kehystysten yhteydessä puolestaan vaikuttaa esiintyvän 

vähemmän yleistä hyväksyntää ja poliittista tahtoa naisten palauttamiselle. Alaikäisten 

palauttamiseen on yleisesti suhtauduttu myötämielisemmin, joskin tässäkin on ilmennyt 

joidenkin ryhmien, esimerkiksi orpojen ja pienten lasten, priorisointia toiminnan suhteen.34 

Al-Holin tilanteen ja turvallisuuden näkökulmien risteämään sijoittuu myös Shamima 

Begumin tapaus, jossa kansallisen turvallisuuden narratiivit olivat keskiössä, kun brittihallitus 

päätti poistaa leirillä olleelta Begumilta kansalaisuuden. Kansalaisuuden poistaminen 

paljastaa kulttuuriin kätkeytyneet hierarkkiset käsitykset, joissa valtio kohtelee kansalaisia 

eriarvoisesti heidän sosiaalisesti konstruoidun identiteettinsä perusteella sekä myös 

turvallisuusargumenttien voiman pyrkimyksissä legitimoida tällaisia poikkeuksellisia 

 
32 Laine 2018, 31–34. 
33 Laine ym. 2021, 22. 
34 Cook & Vale 2019, 31; 34. 
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toimenpiteitä. ”Brittiläisyydestä” tulee jotakin saavuttamatonta sellaisille henkilöille, jotka 

eivät sovi dominoivaan rodullistettuun ja sukupuolittuneeseen arkkityyppiin brittiläisestä 

kansalaisesta.35 

Asetelma maahanmuuton turvallistamista käsittelevissä tutkimuksissa on usein 

sellainen, jossa uhkana nähdään nimenomaan vieraiden maiden kansalaiset. Oma 

tutkimukseni tarjoaa muiden al-Hol-keskustelua tarkastelevien tutkimusten tavoin lisää tietoa 

siitä, kuinka toiseuttamisen keinot ovat samanlaisia, vaikka kyseessä ovat valtion omat 

kansalaiset. Al-Holin leirin suomalaisten naisten ja lasten tilanne on herättänyt paljon julkista 

keskustelua, ja aihe on kiinnostanut myös useita tutkijoita. Tutkimusta sekä opinnäytteitä on 

julkaistu muun muassa niin lainopillisesta36, lasten oikeuksien37, toiseuden38 kuin populismin 

mediatisaation39 näkökulmista. Useissa tutkielmissa tarkastelun kohteena on aiheen käsittely 

mediassa, eritoten Helsingin Sanomien uutisoinnissa, tai uutisointiin liittyvissä 

verkkokeskusteluissa. Eduskunta-aineistoa hyödyntäville tarkasteluille on siis vielä 

tutkimuksen kentällä tilaa, joskin eduskunnassa käytetyillä puheenvuoroilla on luonnollisesti 

lukuisia yhtymäkohtia mediassa käytyyn debattiin. Tältä osin myös media-aineistosta tehdyt 

tutkimukset tukevat omaa tarkasteluani aiheesta. 

Lapsista keskustelussa muotoutuvaa kuvaa tutkiva Julia Sämpi tarkastelee 

tutkielmassaan myös hallitus- ja oppositionäkökulmien eroamista toisistaan ja toteaa, että 

eduskunnan keskusteluissa al-Holin kysymyksiin liittyen korostetaan selvästi erimielisyyksiä 

sekä nostetaan vastakkaisia näkökulmia esiin, mikä on parlamentaariselle retoriikalle 

tyypillistä – varsinaisen päätöksenteon sijaan täysistuntopuheilla on suurempi merkitys 

kuulijoihin vaikuttamisessa.40 Juulia Vainion analyysin mukaan ’Isis-naiset’ on ollut 

selittämistä vaativa ilmiö, koska naisiin liitetyt terroristin ja äidin identiteettikategoriat ovat 

keskenään ristiriitaiset. Isis-naisten poikkeavuus syntyy lisäksi siitä, etteivät he täytä 

terroristin identiteettikategorian jäsenyyteen kytkeytyviä odotuksia: erityisen hämmentävä 

kategoria on suomalainen nainen terroristijärjestön toimijana.41 Karoliina Foudilan mukaan 

kyseenalaistamalla naisten kykyä toimia äiteinä kyseenalaistetaan myös heidän 

suomalaisuuttaan.42 

 
35 Masters & Regilme 2020. 
36 Mustasaari 2020; Järvilehto 2020. 
37 Sämpi 2020. 
38 Foudila 2021; Kallela 2021. 
39 Seppänen 2022. 
40 Sämpi 2020, 100. 
41 Vainio 2020, 63–64. 
42 Foudila 2021, 28. 
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Samankaltaisia tutkimustuloksia on myös Karri Kallelalla, jonka mukaan keskustelussa 

luodaan toiseutta sosiaalisista normeista poikkeavan diskurssin avulla. Kallelan analyysin 

perusteella naisia toiseutettiin samoin strategioin ja keinoin kuin maahanmuuttajia aiemmissa 

tutkimuksissa, eikä Suomen kansalaisuus ollut toiseuttamisen kannalta erityisen merkittävä 

tekijä. Al-Holin kysymyksessä sisä- ja ulkoryhmän jäsenyydet ovat kuitenkin perinteistä 

maahanmuuttoasetelmaa moniulotteisemmat.43 Myös Foudila esittää tutkimuksessaan, että al-

Hol-keskustelun taustalla on piilevä ahdistus muuttuvasta suomalaisuudesta. Foudila näkee 

populistisen politiikan suosion kasvun, ylikansalliseen islamilaiseen terrorismiin liittyvät 

huolet sekä muslimiyhteisöjen näkyvämmäksi tulemisen ja tähän kietoutuvien tunteiden 

olevan merkittävä osa keskustelua ohjaavaa taustakontekstia.44  

Omalla tutkimuksellani otan osaa tähän keskusteluun, jossa pohditaan, missä määrin al-

Holin lasten ja naisten turvallistaminen on pikemminkin symbolista ja miten kategorisointia 

tuotetaan tilanteessa, jossa neuvottelu jäsenyyksistä on monimutkaista. Turvallisuusdiskurssi 

tai uhkakehys on tavalla tai toisella läsnä suomalaisten al-Hol-keskustelujen tutkimuksissa, 

mutta nimenomaisesti turvallistamisteorian näkökulmasta tarkastelulle tutkimuskentällä on 

vielä tilaa. Aiemman tutkimuksen antaessa osviittaa siitä, että al-Hol-kysymyksessä leirillä 

olevia ihmisiä toiseutetaan samankaltaisin retorisin keinoin, kuin maahanmuuttajia 

maahanmuuttokeskusteluissa, on myös omassa tutkielmassani perusteltua tukeutua 

teoreettiseen viitekehykseen, joka pohjaa maahanmuuttoa koskevien diskurssien 

tutkimukseen. 

3 Teoria 

3.1 Turvallisuuden käsite ja turvallistaminen 
Turvallistamisen käsitettä kansainvälisten suhteiden tutkimuskentällä käytti ensimmäisen 

kerran Ole Wæver artikkelissaan45 vuonna 1993, jonka jälkeen käsitteen kehittelyä jatkoivat 

Barry Buzan, Ole Wæver sekä Jaap de Wilde vuodelta 1998 peräisin olevassa 

merkkiteoksessaan Security – A New Framework for Analysis. Turvallisuustieteellisellä 

kentällä käytiin vilkasta vuoropuhelua siitä, tulisiko näkökulmaa turvallisuuden käsitteen 

sisällöstä laajentaa koskettamaan muitakin kuin perinteisiä, valtiokeskeisiä sotilaallisia 

uhkakuvia. Käsitystä vastustavat puhuivat sen puolesta, että laajentaminen vaarantaisi 

turvallisuuden käsitteen intellektuaalisen käytön ja tekisi termin olennaisen sisällön tyhjäksi, 

 
43 Kallela 2021, 5–6; 55–58. 
44 Foudila 2021, 29–34; 49. 
45 Wæver 1993. 
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jos sillä voitaisiin viitata lähes mihin tahansa. Buzan ym. pyrkivät teoksessaan esittämään 

turvallisuuden tutkimukselle uudenlaisen viitekehyksen, jonka avulla tämä ristiriita olisi 

mahdollista ohittaa. Uuden lähestymistavan mukaisesti turvallisuus käsitteellistettiin siten, 

että uhkakuvat ja ongelmat saattoivat nousta niin sotilaallisilta kuin siviilielämän osa-

alueiltakin, mutta tullakseen luokitelluiksi varsinaisiksi turvallisuusongelmiksi niiden täytyi 

täyttää tiukasti määritellyt ehdot, joiden avulla ne erotettiin tavallisen politiikan piirissä 

käsiteltävistä kysymyksistä.46 

Käsite ’turvallisuus’ on hyvin latautunut ja sen mainitseminen on jo itseviittaava 

käytäntö: puhumalla uhkasta turvallisuudelle asiasta tulee turvallisuuskysymys. Se, onko 

todellinen eksistentiaalinen uhka oikeasti olemassa, ei ole käytännön kannalta välttämätöntä, 

kunhan asia esitetään tällaisena uhkana. Kun jotakin asiaa turvallistetaan, se esitetään niin 

ylitsepääsemättömänä uhkana, että sen ratkaiseminen vaatii kiireellisiä toimia ja oikeutusta 

poiketa normaalien poliittisten käytänteiden velvoitteista. Turvallistamista tapahtuu, kun 

turvallistava toimija siirtää retorisin keinoin ja eksistentiaaliseen uhkaan vetoamalla jonkin 

ongelman tavanomaisen poliittisen käsittelyn ulkopuolelle ja pyrkii näin saamaan oikeuden 

käyttää poikkeuksellisia keinoja ongelman ratkaisuun. Turvallistamisen tutkimisessa onkin 

kyse sen arvioimisesta, milloin esitetty argumentti saa aikaan sellaisen vaikutuksen, että 

yleisö hyväksyy poikkeavan toiminnan ja normaalien sääntöjen rikkomisen 

turvallisuusuhkana esitetyn ongelman ratkaisemiseksi. Mikäli näkemykset eivät saa yleisöltä 

riittävää vastakaikua, voidaan puhua vain turvallistamisliikkeestä, eikä onnistuneesta 

turvallistamisesta.47 

Mikään turvallisuusteoria ei ole onnistunut tarjoamaan objektiivista tapaa turvallisuuden 

mittaamiseen. Tämän myötä on erittäin vaikeaa tai peräti mahdotonta arvioida jonkin 

ongelman turvallistamista siinä suhteessa, onko kyseessä todellinen uhka vai ei. Käsitystä 

turvallisuudesta objektiivisesti annettuna tulisikin välttää, ja kiinnittää huomiota siihen, että 

toimijat määrittelevät turvallisuuden. Ollakseen onnistuneesti turvallistettavana kohteella on 

oltava tiettyä jaettua legitimiteettiä, jotta se nähdään sen arvoisena, että sen tulisikin selviytyä. 

Tällaiset ominaisuudet eivät pysy yllä vain yksittäisissä ihmismielissä, vaan ne ovat 

laadultaan sosiaalisia. Turvallistamisen voidaan siis sanoa olevan intersubjektiivista ja 

sosiaalisesti konstruoitua.48 

 
46 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, 2–5. 
47 Buzan ym. 1998, 23–25. 
48 Buzan ym. 1998, 30–31. 
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Buzan ym. jakavat teoksessaan turvallisuuden kentän viiteen eri sektoriin, joita ovat 

sotilaallinen, poliittinen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen sektori sekä ympäristösektori. 

Näistä oman tutkimusasetelmani kannalta keskeisimmät ovat yhteiskunnallinen sekä 

poliittinen sektori, joiden piiristä nousevien uhkien turvallistamista analyysiluvuissa 

tarkastellaan. Kukin sektori tarkastelee omanlaistaan vuorovaikutusta; yhteiskunnallisella 

sektorilla kyse on kollektiiviseen identiteettiin liittyvistä suhteista, poliittisella sektorilla 

puolestaan vallan, hallintostatuksen ja näiden tunnustamisen kysymyksistä.49 

Turvallistamisen teoretisointi on herättänyt paljon tieteellistä keskustelua ja 

Kööpenhaminan koulukunnaksi kutsuttu suuntaus, jota Buzan, Wæver ja de Wildekin 

edustavat, on saanut osakseen myös kritiikkiä. Koulukunnan näkemystä turvallistamisesta on 

kritisoitu esimerkiksi liiallisesta keskittymisestä turvallistamiseen ainoastaan puhetekona, 

vaikka merkityksiä voidaan välittää muinkin keinoin, kuten visuaalisesti. Tällöin esimerkiksi 

median rooli turvallistamisessa tulisi selvemmin esille verrattuna valtion poliittisiin 

toimijoihin keskittyvään näkökulmaan.50 Oman tutkimukseni puitteissa ei ole ollut 

mahdollista paneutua al-Hol-keskustelun visuaalisiin ulottuvuuksiin, mutta poliittisten 

toimijoiden rooliin keskittymisestä huolimatta myös uutisoinnin ja verkkokeskustelujen 

pohjalta aiheesta tehtyjen tutkimusten löydökset on huomioitu analyysin taustalla.51 

Thierry Balzacq esittää teoksessaan, että koska turvallistaminen on kompleksinen, 

monista syistä rakentuva tuotos, voisi keskittyminen vain yhden tekijän, kuten puheteon, 

tarkasteluun johtaa tutkimuksen epäonnistumiseen siinä mielessä, että muillakin elementeillä 

voi olla huomattava vaikutus turvallistamisen prosessiin. Turvallisuuden performatiivisuuden 

ulottuvuus syntyy siis paitsi semanttisesti kielellisten ja kulttuuristen merkitysten 

yhdistelmästä, myös kontekstuaalisista olosuhteista.52 Tämän toimijan ja kontekstin 

keskinäisriippuvuutta korostavan näkökulman painottaminen istuu hyvin osaksi omaa 

tutkimustani, jossa kriittisen diskurssianalyysin keinoin kiinnitetään huomiota siihen, että niin 

tekstejä kuin puhetta voidaan ymmärtää vain suhteessa diskursiivisiin käytäntöihin ja 

laajempaan sosiaaliseen kontekstiin. 

3.1.1 Muuttoliike uhkana yhteiskunnalliselle turvallisuudelle 
Buzanin ym. ratkaisu osoittaa siis, että asettamalla jonkin yksikön tai periaatteen 

selviytymisen turvallisuustutkimuksessa keskiöön, on tältä pohjalta mahdollista soveltaa 

 
49 Buzan ym. 1998, 7. 
50 McDonald 2008, 568–569; Möller 2007; Williams 2003. 
51 esim. Foudila 2021, Kallela 2021, Seppänen 2022. 
52 Balzacq 2010, 11–15. 
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turvallisuusanalyysia lukuisille eri sektoreille kadottamatta kuitenkaan turvallisuuden 

käsitteen keskeisintä olemusta ja sisältöä. Se, missä muodossa turvallisuus kulloinkin 

esiintyy, voi kuitenkin vaihdella, koska sektoreiden välillä on eroavaisuuksia siinä, mikä 

muodostaa eksistentiaalisen uhkan.53 

Yhteiskunnallisella sektorilla turvallisuuden kannalta keskeisin kenttää jäsentävä käsite 

on identiteetti. Yhteiskunnallista turvattomuutta esiintyy, kun ryhmät määrittelevät jonkin 

kehityskulun uhkaksi selviytymiselleen yhteisönä. Kun jonkin tekijän nähdään uhkaavan 

”meitä”, tullaan samalla uudelleentuottaneeksi ja rakentaneeksi se, ketä ”meillä” tarkoitetaan. 

Tarkasteltaessa esimerkiksi kansallista identiteettiä konstruktiona on mahdollista havaita, että 

vaikka objektiivisilla tekijöillä, kuten sijainnilla ja kielellä, on oma roolinsa ajatuksessa 

kansallisesta identiteetistä, kyseessä on kuitenkin myös henkilökohtainen sekä poliittinen 

päätös identifioitua johonkin yhteisöön. Tämä toteutetaan korostamalla joitakin 

ominaisuuksia suhteessa muihin käytettävissä oleviin siteisiin.54 

Muuttoliike on eräs yleisimmistä kysymyksistä, jotka on nähty uhkana 

yhteiskunnalliselle turvallisuudelle. Uhkan elementin muodostaa tällöin etenkin se, että vanha 

yhteisö ei ole enää sellainen kuin ennen, kun toisesta yhteisöstä saapuvat ihmiset 

muodostavatkin tämän jälkeen osan populaatiosta. Populaation kokoonpanon muutos muuttaa 

tällöin myös yhteisön identiteettiä. Erilaisilla yhteiskunnilla on tässä suhteessa omat 

heikkoutensa riippuen siitä, miten niiden identiteetti on rakentunut. Mikäli identiteetti 

perustuu erillisyyteen ja syrjäisyyteen, kuten Suomen tapauksessa pitkään oli, pienikin 

ulkomainen sekoittuminen väestöön näyttäytyy ongelmallisena. Yhteiskunta voi reagoida 

identiteettiinsä kohdistuviin uhkiin kahdella tavalla: joko yhteisön itse organisoimalla 

aktiivisuudella tai pyrkimällä siirtämään kysymyksen poliittiselle sektorille ja valtion 

agendalle, jonka kautta uhkaa voidaan säädellä lainsäädännön keinoin. Yhteiskunnallisen 

sektorin kysymyksiä onkin usein haastavaa analysoida sellaisenaan, koska ne monesti 

yhdistyvät asteittain poliittisen sektorin kanssa.55 

Kansakunta ymmärretään toisinaan melko vastaavaksi valtion kanssa. Tällaisissa 

tilanteissa kansaan ja sen identiteettiin viittauksia tekevät henkilöt ovat usein valtion valtaa 

käyttävissä asemissa. Valtion johtohahmojen vaihteleva kielenkäyttö, jossa toisinaan viitataan 

valtioon ja suvereniteettiin, toisinaan taas kansakuntaan ja identiteettiin, on 

turvallisuudentutkimuksen näkökulmasta mielenkiintoinen tarkastelukohde. Esimerkiksi 

 
53 Buzan ym. 1998, 27. 
54 Buzan ym. 1998, 119–120. 
55 Buzan ym. 1998, 121–124. 
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poliittisen opposition toiminnassa saattaa olla havaittavissa kaava, jossa viittaukset 

kohdistuvat nimenomaan enemmänkin kansakuntaan kuin valtioon. Vallassa olevan 

hallituspuolen voimistumista taas yleensä edesauttavat viittaukset valtion ja suvereniteetin 

puolustamiseen. Valtiollisen turvallisuuden logiikka suo siis etuoikeuksia vallan kahvassa 

oleville, koska heidät nähdään luontaisesti parhaiten sen tulkitsijana, mitä valtion 

turvaamiseksi tulisi tehdä. Sen sijaan onkin helpompaa väittää, että nimenomaisesti 

kansakunta on vaarassa. Nationalististen poliitikkojen tyypillinen retorinen strategia on 

väittää, että heidät pitäisi päästää valtaan, koska nykyiset johtajat eivät kiinnitä tarpeeksi 

huomiota kyseiseen kansakuntaan kohdistuvaan uhkaan.56 

3.2 Dekoloniaali lähestymistapa 
Koloniaalisuuden käsitteellä kuvataan sellaista maailmanlaajuista valtarakennetta, jonka pohja 

luotiin kolonialismin vuosisatoja kestäneen historian aikana. Vaikka pitkien kamppailujen 

seurauksena siirtomaat itsenäistyivät toisen maailmansodan jälkeen, maailman voidaan 

edelleen nähdä olevan hierarkkisesti jakautunut koloniaalin järjestyksen mukaisesti ja tämän 

järjestyksen vaikuttavan paitsi ihmisten mielissä, myös talouden, tiedon57 ja kulttuurin 

elämänalueilla. Dekoloniaalissa tutkimusnäkökulmassa on kyse paitsi koloniaalien 

rakenteiden kritiikistä, myös vaihtoehtojen tarjoamisesta näille rakenteille.58 

Teoretisointi dekoloniaalin tutkimuksen kentällä on saanut vaikutteita kriittisen, 

valkoisuutta ja rotua tarkastelevan tutkimuksen piiristä, jonka saralla varhaisia 

merkkihenkilöitä olivat esimerkiksi W. E. B. Du Bois ja C. L. R. James sekä Aimé Césaire 

sekä Frantz Fanon.59 Nykyajan dekoloniaalin tutkimuksen kentän kehitykseen ovat 

vaikuttaneet etenkin Aníbal Quijanon näkemykset vallan koloniaalisuudesta, globaalien 

valtarakenteiden muodostumisesta ja niihin sisältyvästä rodullisesta ja etnisestä luokittelusta, 

jotka ovat inspiroineet lukuisia muitakin tutkijoita eteenpäin dekoloniaalin tutkimuksen 

saralla.60 

Dekoloniaali tutkimus eroaa eurooppalaisen kolonialismin perintöä tarkastelevasta 

jälkikoloniaalista lähestymistavasta siinä, että dekoloniaalissa tutkimuksessa painotetaan 

hierarkkisten jaotteluiden merkitystä edelleenkin aktiivisena osana tavassamme jäsentää 

ympäröivää todellisuutta ja ylläpitää valtasuhteita, eikä jäänteenä kolonialistisesta 

 
56 Buzan ym. 1998, 123–124. 
57 kts. esim. Linda Tuhiwai Smith 1999. 
58 Keskinen, Mkwesha & Seikkula 2021. 
59 Keskinen ym. 2021; kts. esim. Du Bois 1903; James 1963; Fanon 1952; Césaire 1972. 
60 Keskinen ym. 2021; kts. Quijano 2000; kts. esim. Mignolo 2011; Maldonado-Torres 2007. 
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menneisyydestä. Tutkimusperinteet tarkastelevat kuitenkin monia yhteisiä teemoja, ja tiukan 

erottelun sijaan on mahdollista painottaa myös näkökulmien yhtäläisyyksiä.61 Oman 

tutkimusaiheeni kannalta hyödyllisiksi jälkikoloniaalista tutkimusta edustaviksi esityksiksi 

voidaan lukea esimerkiksi sellaiset teokset, joissa käsitellään toiseuttamista ja niiden 

valtasuhteiden erittelyä, joissa ”länsi” nähdään lähtökohtaisesti ylivertaisena ja tätä vasten 

islam konstruoituu alempiarvoiseksi ja uhkaavaksi.62 Suomalaisessa kontekstissa 

jälkikoloniaali tutkimus on ollut dekoloniaalia tunnetumpaa, minkä vuoksi on merkityksellistä 

tehdä dekoloniaalia lähestymistapaa näkyvämmäksi.63 

Myös maahanmuuttokeskustelun Eurooppa-keskeinen ja valtiokeskeinen kriisiretoriikka 

voidaan ottaa kritiikin kohteeksi koloniaalien valtasuhteiden näkökulmasta. Muotoiltaessa 

muuttoliike ”Euroopan pakolaiskriisiksi” jätetään tyystin huomiotta se, kuinka ilmiö on 

huomattavasti suurempi Euroopan rajojen ulkopuolella. Konflikteista ja 

ihmisoikeusloukkauksista johtuen yhä useammat ihmiset joutuvat jättämään kotinsa, mutta 

tästä ei tehdä samanlaista uutisnumeroa kuin siitä, kun vain pieni osa maailman pakolaisista 

suuntaa Eurooppaan. Pakon edessä tapahtuva muuttoliike ei ole väliaikainen, vain Eurooppaa 

koskettava kriisi, jollaisena se usein on esitetty, vaan jatkuvasti käynnissä oleva globaali 

ilmiö, jolla on historialliset ja koloniaaliset juurisyyt.64 Tilanne on samankaltainen al-Holin 

leiriläisten osalta: koko leirin asukasmäärään nähden suomalaisten osuus on hyvin pieni, 

mutta asia esitetään mielellään todellista mittakaavaansa merkittävämpänä. 

EU:n poliittiset linjaukset tukevat monesti ajatusta siitä, että kulttuurinen 

homogeenisuus olisi vakauttava tekijä. Näitä linjauksia vasten muuttoliike näyttäytyy 

epävakauttavana ja jopa vaarallisena haasteena eurooppalaisille yhteiskunnille. Jos näkökulma 

maahanmuuttokeskusteluun on jo lähtökohtaisesti turvallistettu, on haastavampaa edistää 

monikulttuurisuutta tukevia menettelytapoja, jotka perustuvat solidaarisuudelle ja oikeuksille, 

joita kulttuurisen identiteetin ei tulisi määritellä.65 

Rodullinen luokittelu ja valkoinen ylivalta olivat luonnollisia elementtejä 

euroamerikkalaisen moderniteetin kehityksessä, ja tämän myötä myös pohjoismaiset kansat 

ovat valkoisuutensa vuoksi saaneet paremman aseman globaaleissa hierarkioissa. Valkoisuus 

on edelleen dominoiva Pohjoismaiden kansallisissa tarinoissa ja vaikuttaa siihen, miten 

 
61 Keskinen ym. 2021. 
62 kts. esim. Said 1978 & Said 1981. 
63 Keskinen ym. 2021. 
64 Seppälä, Nykänen, Koikkalainen, Mikkonen & Rainio 2020, 1–3. 
65 Huysmans 2000, 753. 
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ihmiset näkevät itsensä suhteessa kansakuntaan.66 Valkoisuus voidaan ymmärtää myös 

asemaksi järjestelmässä, joka perustuu rodullistaville erotteluille, ja ei näin suoranaisesti 

ulkoisiin ominaisuuksiin liittyvänä tekijänä. Normatiivisella valkoisuudella viitataan 

valkoisuuden hierarkisoivaan voimaan suhteessa heihin, jotka määrittyvät sitä vasten 

toisiksi.67 Normatiivinen valkoisuus on osa myös suomalaisuutta ja suomalaisten kansallista 

identiteettiä.68 Kysymykset rodullistetusta kuulumisesta kansallisvaltioihin ovat keskeisiä 

nykyajan eurooppalaisissa yhteiskunnissa, myös Suomessa.69  

3.3 Kuviteltu suomalaisuus 
Suomessa keskeinen kansalliseen itseymmärrykseen liittyvä narratiivi on ollut myytti yhden 

kulttuurin Suomesta. Myytin vaikutus on näkynyt aina 1800-luvun lopulta alkaen niin 

yhteiskuntatieteissä, julkisessa keskustelussa kuin poliittisessa päätöksenteossakin. 

Nationalismi vakiintui suomalaisen historiankirjoituksen viitekehykseksi 1800-luvulla, ja 

vaikka nykyaikana näkökulma on vaihtunut kansallisten tulkintojen purkamiseen, on ajatus 

poikkeuksellisen yhtenäisestä kansasta jäänyt tutkimuksellisesti vähemmälle. Miika Tervonen 

esittää, että yhdenmukaisuutta koskevat käsitykset pohjaavat siihen, että Suomea tietoisesti 

suomalaistettiin poliittisena projektina. Itsenäistymisen jälkeen yhden kulttuurin ihanteen 

myötä syntyivät pyrkimykset etnisen monimuotoisuuden peittämiseen. Demografiset 

kehitykset, kuten ruotsinkielisen väestön määrän väheneminen ja laman ja sotien aiheuttama 

ulkomaalaisten määrän lasku maassa vahvistivat ajatusta homogeenisesta Suomesta.70 

Todellisuudessa Suomi ei ole koskaan ollut kulttuurisesti tai rodullisesti homogeeninen 

valtio tai kansakunta, eikä myöskään koloniaalisten järjestelmien ulkopuolella. Kansallisen 

identiteetin ja sitä ympäröivien sitkeiden myyttien kehittymisessä edellä mainitut ovat 

kuitenkin olleet tärkeitä aineksia, ja näillä on ollut toinen toistaan ylläpitävä vaikutussuhde. 

Perinteisesti Pohjoismaat ovat kolonialismikeskustelussa jäsentäneet itsensä viattomiksi 

ulkopuolisiksi, koska ne eivät olleet suuren luokan toimijoita muissa maailmanosissa 

tapahtuneissa valloituksissa. Todellisuudessa Suomi kuitenkin muiden Pohjoismaiden tavoin 

osallistui toimintaan ja hyötyi epätasa-arvoisista poliittisista, taloudellisista ja kulttuurisista 

suhteista, joita eurooppalaisen kolonialismin myötä kehittyi.71 

 
66 Garner 2014, 408–411. 
67 Keskinen ym. 2021. 
68 Keskinen ym. 2021; kts. myös Rastas 2004; Leinonen 2012. 
69 Garner 2011, 411. 
70 Tervonen 2014, 137–143. 
71 Hoegaerts, Peterson, Liimatainen & Hekanaho 2022, 3–5. 
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Analyysini taustalla, etenkin yhteiskunnallista turvallistamista koskevassa osiossa, 

vaikuttavat Benedict Andersonin näkemykset kansakunnasta kuviteltuna yhteisönä. Anderson 

esittää, että kansakunta on kuviteltu poliittinen yhteisö, joka myös kuvitellusti olisi 

luonnostaan rajallinen ja suvereeni. Pienimmänkään kansan kaikki jäsenet eivät tunne 

suurinta osaa toisistaan, vaikka ajatus jonkinlaisesta yhteydestä muihin kansakunnan jäseniin 

elää kaikkien mielikuvissa. Kansakunta kuvitellaan rajalliseksi, koska rajojen avulla tehdään 

erottelua muihin kansoihin. Kansakunta on kuvitteellinen yhteisö, koska huolimatta 

epäoikeudenmukaisuuksista, joita kansakuntien sisällä todellisuudessa on, kansakunta 

käsitetään horisontaaliseksi, syväksi toveruudeksi sen jäsenten kesken.72 

Näin ollen myös suomalaisuutta voidaan pitää rakenteellisena käsitteenä, johon liittyviä 

myyttejä Sirkka Ahonen on oppikirjoja tarkastelevassa teoksessaan perehtynyt. Suomalaisuus 

tarkoitti siis etnisen kansakunnan jäsenyyttä etenkin nationalismin aikakaudella. Vaikka 

nationalismi ideologiana menetti merkitystään 1900-luvun kuluessa, ei menneiden 

vuosikymmenten kansallismielisyys ole tyystin kadonnut nykyisestäkään 

historiankirjoituksesta. Huolimatta siitä, että 2000-luvulla kuvaa suomalaisten 

menneisyydestä on rakennettu aiempaa moniäänisemmin ja erilaisten vähemmistöjen 

toimijuus huomioiden, elävät muun muassa yhtenäisen kansan ja sen selviytymiskyvyn myytit 

edelleen vahvoina. Erilaisissa joukkokyselyissä on havaittu samastumista lisäksi esimerkiksi 

sellaisiin kansallisiin myytteihin, joissa korostetaan suomalaisten tasa-arvoisuutta, Suomen 

roolia maailmanpolitiikassa rauhanvartijana sekä suomalaisia historiallisena osana Eurooppaa. 

Myytit voimauttavat yhteisöä, koska ne ovat hyödyllinen identiteetin rakennusaine. 

Määrittelemällä ketkä kuuluvat yhteisöön määritellään kuitenkin samalla myös ne, keiden ei 

katsota kuuluvan. Erityisesti arvokonservatiivit puolustavat kansallisia kertomuksia globaalin 

identiteetin sijaan. Tarkoitukseni tässä tutkielmassa on Ahosen ajatuksia hyödyntäen pyrkiä 

vahvistamaan näkemystä siitä, että nykyajan keskinäisriippuvaisessa, verkottuneessa 

maailmassa niin menneisyyttä kuin tulevaisuuttakin olisi tarpeellista tarkastella kansallista 

katsantokantaa avarammasta, maailmanlaajuisten kysymysten näkökulmasta.73 Samalla tulee 

haastetuksi keskustelun valtiokeskeinen ja eurokeskeinen näkökulma dekolonisaation 

hengessä. 

 
72 Anderson 2016, 5–7. 
73 Ahonen 2017; Laine 2021, 155. 
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4 Tutkimukselliset valinnat 

4.1 Eduskunta-aineisto tutkimuksen kohteena 
Tutkimukseni pääasiallisena aineistona toimii eduskunnan pöytäkirjan asiakohta PTK 

84/2019 vp 4. Välikysymys al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne 

päätyneiden Isis-perheiden kotiuttamisesta ja toimien asianmukaisuudesta.74 Pöytäkirjan 

asiakohta on 82 sivua pitkä, ja siinä kuvattu täysistuntokeskustelu on käyty eduskunnassa 

tiistaina 17.12.2019. Keskustelu rakentuu opposition 11.12.2019 esittämän välikysymyksen75 

ympärille. Hallitus on ennen välikysymyskeskustelua tehnyt linjauksen, jonka perusteella 

tavoitteeksi asetetaan suomalaisten lasten kotiuttaminen viranomaisen tekemän 

tapauskohtaisen harkinnan perusteella mahdollisimman pian.76 Pöytäkirjan asiakohta on 

vapaasti käytettävissä ja kirjallisessa muodossaan löydettävissä eduskunnan verkkosivuilta. 

Pääministeri Sanna Marinin hallitus nimitettiin 10.12.2019. Täysistuntokeskustelu 

käytiin siis ajankohtana, jolloin uusi hallitus oli ehtinyt toimia noin viikon ajan. Hallituksessa 

ovat mukana Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue, Vihreä Liitto, Suomen Keskusta, 

Suomen ruotsalainen kansanpuolue sekä Vasemmistoliitto.77 Opposition välikysymyksessä 

olivat mukana Perussuomalaiset, Kansallinen Kokoomus, Suomen Kristillisdemokraatit sekä 

Liike Nyt.78 

4.2 Kriittinen diskurssianalyysi 
Diskurssianalyysi ei sellaisenaan viittaa mihinkään varsinaiseen tutkimusmenetelmään, vaan 

sitä tulisi ennemminkin luonnehtia väljäksi teoreettiseksi viitekehykseksi, josta voidaan johtaa 

hyvin erilaisia sovelluksia.79 Diskurssianalyyttisten menetelmien käyttöä varten ei siis ole 

olemassa mekaanista ohjeistusta, jonka pohjalta ne toteutettaisiin, vaan analyysi tulee 

räätälöidä kuhunkin tutkimusasetelmaan sopivaksi. Omassa työssäni olen saanut inspiraatiota 

analyysin mahdollisuuksista muun muassa Norman Faircloughin hahmottelemista kriittisen 

diskurssianalyysin periaatteista sekä John Richardsonin tavasta soveltaa niitä.80 

 
74 Pöytäkirjan asiakohta PTK 84/2019 vp, 2019. 
75 VK 3/2019 vp, 2019. 
76 Valtioneuvosto 2019. 
77 Valtioneuvosto. 
78 VK 3/2019 vp, 2019. 
79 Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 25. 
80 Fairclough 1992; Fairclough 2010; Richardson 2007. 
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4.2.1 Sosiaalinen konstruktionismi ja valtasuhteet 
Ominaista diskurssianalyyttisille menetelmille niiden erilaisista painotuksista ja käyttötavoista 

huolimatta ovat kuitenkin jaetut teoreettiset lähtökohdat, joista keskeisin on oletus siitä, että 

kielenkäyttö on luonteeltaan sosiaalista todellisuutta rakentavaa. Myös oman analyysini 

taustaoletuksena vaikuttaa kyseinen lähtökohta, jota kutsutaan sosiaaliseksi 

konstruktionismiksi. Kielenkäyttöä ei nähdä pelkästään kuvauksena todellisuudesta, vaan se 

on seurauksia tuottava, merkityksellistävä sekä sosiaalista todellisuutta muuntava käytäntö.81 

Sosiaalisen konstruktionismin idea sisältää näkemyksen siitä, että tiedon ja uskomusten 

tuottaminen, jopa ajatus omasta identiteetistä, muovautuvat kanssakäymisessä toisten 

ihmisten kanssa. Kielen merkitys on tämän vuoksi erittäin keskeinen, koska suurin osa 

kanssakäymisestämme tapahtuu kielen välityksellä. Kriittisen diskurssianalyysin kannalta 

vallan käsite on merkittävä. Valta on osa sosiaalisia suhteita ja myös kielenkäyttö on 

valtasuhteiden kyllästämää. Joillakin ihmisillä on asemansa, koulutuksensa tai joidenkin 

muiden ominaisuuksiensa perusteella toisia enemmän valtaa muovata sitä, miten ajattelemme 

asioista.82 Suomalainen kuviteltu kansakunta on edelleen pitkälti valkoisuuden läpäisemä, ja 

tämä vaikuttaa ”toisina” nähtyjen asemaan. Dekoloniaalissa tutkimusnäkökulmassa ei tyydytä 

ainoastaan koloniaalien rakenteiden kritisoimiseen, vaan niille esitetään vaihtoehtoja. 

Lähestymistapa avaa siis mahdollisuuksia valtarakenteiden purkamiseen ja paremman 

tulevaisuuden luomiseen.83 

Kriittinen diskurssianalyysi pohjaakin yleensä oletukseen tiettyjen alistussuhteiden 

olemassaolosta. Tutkimuksen keinoin on mahdollista tarkastella kielellisiä käytäntöjä, joiden 

kautta tällaisia suhteita pidetään yllä ja oikeutetaan.84 Kriittinen diskurssianalyysi on siis 

luonteeltaan normatiivista. Sen avulla on mahdollista osoittaa, mitkä asiat yhteiskunnassa ovat 

väärin ja kuinka kyseisten asioiden tilaa tulisi korjata. Esitetty kritiikki on aina arvopohjaista, 

sillä se perustuu käsityksille siitä, minkälainen hyvän yhteiskunnan tulisi olla. Kriittisen 

analyysin avulla voidaan tuoda esille eroavaisuuksia siinä, minkälaisina yhteiskunnat itseään 

pitävät ja kuinka hyvin ne todellisuudessa onnistuvat suoriutumaan arvojensa mukaisesti. 

Analyysissa huomioidaan erityisesti millaisia vaikutuksia valtasuhteilla ja epätasa-arvolla on 

sosiaalisten vääryyksien tuottamisessa. Kriittisen diskurssianalyysin tarkoituksena on tuottaa 

sellaisia sosiaalisen todellisuuden selityksiä ja tulkintoja, jotka tuovat näkyville sosiaalisten 

 
81 Jokinen ym. 2016, 25–26. 
82 Hjelm 2014, 71. 
83 Keskinen ym. 2021. 
84 Jokinen ym. 2016, 301. 
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epäkohtien alkusyitä sekä ymmärrystä siitä, kuinka ihanteellisissa olosuhteissa tällaiset 

epäkohdat voitaisiin korjata.85 

4.2.2 Kielenkäytön analysoiminen ja diskurssien hegemonisoituminen 
Sosiaalisen todellisuuden voidaan ajatella hahmottuvan moninaisena kenttänä, jossa erilaiset 

keskenään kilpailevat ja rinnakkaiset jäsennykset todellisuudesta merkityksellistävät 

maailmaa eri tavoin. Faircloughin mukaan diskursseissa rakentuvat niin sosiaaliset 

identiteetit, sosiaaliset vuorovaikutussuhteet kuin tiedon ja uskomuksien järjestelmätkin.86  

Tutkimuksessani hyödynnän Jokinen ym. määritelmää, jossa diskurssit mielletään verrattain 

eheiksi säännönmukaisten merkityssuhteiden systeemeiksi, jotka rakentuvat sosiaalisissa 

käytännöissä ja samalla rakentavat sosiaalista todellisuutta.87 Tässä tutkielmassa diskurssin 

käsite voi siis viitata sekä johonkin tulkintani mukaan jo olemassa olevaan merkityssuhteiden 

systeemiin, jonka osasia poliittisessa puheessa hyödynnetään, että analyysini perusteella 

syntyneisiin luokiteltuihin kokonaisuuksiin. Huomionarvoista on, että diskurssit ovat oman 

tulkintani tulosta. Perustelluista väittämistä huolimatta toinen tutkija voisi tehdä tekstistä 

erilaisia tulkintoja.88 

Kriittisessä diskurssianalyysissa diskurssia tarkastellaan ja pyritään ymmärtämään 

kolmella tasolla, joita ovat tekstin muoto ja funktiot, tekstin suhde sen tuottamisen ja 

kuluttamisen tapoihin sekä edellä mainittujen suhde ympäröivään yhteiskuntaan ja 

todellisuuteen. Tasoja ei kuitenkaan nähdä erillisinä, vaan ne ovat yhteen kietoutuva 

kokonaisuus ja keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tekstin tasolla tarkastelu kohdistuu paitsi 

siihen, mikä on tekstissä esillä, myös siihen, mikä ei ole: tekstuaalisen sisällön ajatellaan 

olevan tulosta esittäjän valinnoista. Kiinnitän analyysissani erityistä huomiota sanavalintoihin 

ja trooppeihin. Suhde tuottamisen ja kuluttamisen tapoihin, eli diskursiivisten käytäntöjen 

taso, viittaa siihen, että sekä tuottaja että vastaanottaja tekevät valintoja ja tulkitsevat tekstiä 

omista lähtökohdistaan ja valtapositioistaan käsin. Tekstin välittämillä viesteillä pyritään 

vaikuttamaan lukijan näkemyksiin, mutta vastaanottaja tekee aina lopulta tekstistä omat 

tulkintansa, joihin voivat vaikuttaa huomattavasti myös vastaanottajan tiedot ja käsitykset 

tekstin tuottajasta ja tuottajan motiiveista. Teksti on yleensä myös suunnattu tietylle yleisölle. 

Suhde ympäröivään yhteiskuntaan viittaa niiden sosiaalisten ja kulttuuristen kehityskulkujen, 

joita ympäristössä on parhaillaan tai on joskus ollut meneillään, huomioimista suhteessa 

 
85 Fairclough 2010, 7–8. 
86 Fairclough 1992, 64. 
87 Jokinen ym. 2016, 32–34. 
88 Jokinen ym. 2016, 35. 
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tekstiin. Näin analyysissa voidaan tarkastella myös sitä, kuinka kieli on mukana tuottamassa 

ja uudelleen rakentamassa epätasa-arvoisia valtasuhteita.89 

Analyysissani pyrin tekemään tulkintoja siitä, mitkä sosiaalisen todellisuuden 

jäsennystavoista saavuttavat aineistossa dominoivan aseman ja kuinka ne rakentuvat 

kyseenalaistamattomiksi totuuksiksi. Arkielämässä toimiessamme meillä ei ole 

mahdollisuutta asettaa kaikkia tuntemiamme toimintamalleja kyseenalaisiksi, vaan luotamme 

usein niin kutsuttuun maalaisjärkeen, joka on tuote sellaisesta valinnan prosessista, jossa 

vaihtoehtoiset tavat ajatella ja tehdä asioita hylätään. Valtakamppailu on läsnä myös 

tällaisissa prosesseissa, joiden seurauksena tietyistä ajattelumalleista ja toimintatavoista 

kehittyy luonnollisia. Kun jostakin mallista tulee muut tulkintatavat syrjäyttävä, ainoa 

oikeutettu vaihtoehto, se on muodostunut hegemoniseksi.90 

4.2.3 Turvallistamisteoreettinen näkökulma analyysiin 
Turvallisuusanalyysia tehtäessä tarkastellaan erilaisia yksiköitä, jotka voidaan jakaa kolmeen 

luokkaan: turvattavat kohteet (referent objects), turvallistavat toimijat (securitizing actors) 

sekä funktionaaliset toimijat (functional actors). Turvattavat kohteet ovat niitä asioita, joiden 

olemassaolon ajatellaan olevan uhattuna ja joilla väitetään olevan oikeus selviytymiseen. 

Turvallistavat toimijat ovat prosessissa niitä, jotka turvallistavat kysymyksiä julistamalla 

turvattavien kohteiden olevan perustavanlaatuisesti uhattuna. Funktionaaliset toimijat ovat 

muita arvovaltaisia toimijoita, jotka voivat vaikuttaa päätöksentekoon turvallisuuden 

kentällä.91 Omassa analyysissani hyödynnän edellä mainittua jaottelua pyrkiessäni 

tunnistamaan eduskunnassa käydyistä keskusteluista niin turvattavia kohteita kuin 

turvallistamista toteuttavia sekä funktionaalisia toimijoita ja näiden yksiköiden välisiä 

suhteita. 

Analyysini tarkoituksena ei ole arvioida sitä, onko al-Holin leiriltä mahdollisesti 

Suomeen palaavien henkilöiden aiheuttama uhka todellinen vai ei. Kiinnostukseni kohteena 

on pikemminkin tarkastella ja ymmärtää niitä prosesseja, joiden kautta rakennetaan jaettua 

näkemystä siitä, mitä asioita tulisi pitää uhkina ja kuinka niihin tulisi kollektiivisesti reagoida. 

Juuri tämä näkökulma sitoo tutkimukseni analyyttisessa viitekehyksessä turvallisuusteemat 

yhteen kriittisen diskurssianalyysin ja kielenkäytön tutkimisen kanssa.92 

 
89 Richardson 2007, 37–45. 
90 Hjelm 2014, 73–75. 
91 Buzan ym. 2018, 35–36. 
92 Buzan ym. 1998, 26. 
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Turvallistamisen tarkasteluun analyysissani liittyy myös jo edellä käsitelty kysymys 

yleisöstä ja turvallistamisliikkeiden onnistumisesta.93 Tämän tutkielman puitteissa on 

mahdollista tarkastella ainoastaan sitä, kuinka muut eduskunnassa paikalla olevat 

kansanedustajat reagoivat esitettyihin argumentteihin, vaikka laajasti ajateltuna yleisöön 

lukeutuvat myös puolueiden kannattajat sekä koko Suomen asukaskunta. On kuitenkin syytä 

olettaa, että jo pelkästään turvallistamisliikkeillä voi olla leimaava ja konkreettisia seurauksia 

tuottava vaikutus, vaikka uhkaan reagoimiseksi esitettyjen äärimmäisten toimenpiteiden 

käyttöä ei keskustelussa hyväksyttäisikään. 

4.2.4 Analyysiprosessin eteneminen 
Tutkimustyötäni on väljästi inspiroinut Faircloughin muotoilema kriittisen diskurssianalyysin 

agenda.94 Aloitin analyysityöni tutustumalla huolellisesti aineistoon ja lukemalla sen useita 

kertoja läpi. Näin muodostin itselleni kokonaiskuvan keskustelun sisällöstä ja aloin havaita 

tekstissä puheenvuorojen välisiä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Tässä vaiheessa alkoi myös 

oman tulkinnallisen työni tekeminen, sillä aloin tehdä omia johtopäätöksiäni siitä, 

minkälaisiin yhteiskunnallisiin diskursseihin puheenvuoroissa tukeudutaan ja kuinka samalla 

näitä diskursseja uudelleen tuotetaan aineistossani. Prosessista on tarpeellista puhua juuri 

tulkinnallisena, joskin perusteltuna vuoropuheluna aineiston kanssa, koska esittämäni 

näkemykset aineistossa vaikuttavista ja esiintyvistä diskursseista ovat omaa tulkintaani. 

Faircloughin agendan inspiroimana tein siis ensin havaintoja siitä, minkälaisia 

diskursseja aineistossa esiintyy, kuinka tapahtumat ja toimijat esitetään erilaisissa 

diskursseissa ja minkälaisia narratiiveja menneistä tapahtumista aina kuviteltuun 

tulevaisuuteen asti diskursseissa rakennetaan. Kiinnitin huomiota myös siihen, kuinka eri 

diskursseissa legitimoidaan käytäntöjä ja oikeutetaan al-Hol-kysymykseen liittyviä 

toimenpide-ehdotuksia. Poimin erilliseen Word-tiedostoon sellaiset kohdat aineistostani, jossa 

erilaiset diskurssit aktivoituivat. Näitä aineisto-otteita luokittelemalla syntyi jaottelu 

hegemonisista ja haastavista diskursseista, joiden perusteella tutkielman analyysiluvut on 

jäsennetty. 

Analyysini tuloksia esittelevissä pääluvuissa olen pyrkinyt tuomaan esille lisäksi sen, 

missä diskurssien juuret ovat eli kuinka ne muodostuvat jo olemassa olevien diskurssien 

aineksia hyödyntäen. Tämä on oppiainerajat ylittävässä analyysissa tärkeää ja omassa 

 
93 Buzan ym. 1998, 23–25. 
94 Fairclough 2010, 19–20. 
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työssäni oli erityisen hedelmällistä osoittaa, kuinka uskontotieteelliset, politiikan tutkimuksen 

kuin turvallisuuden tutkimuksenkin kentät kohtaavat aineistosta tulkitsemissani diskursseissa. 

Faircloughin agendasta inspiroituneena pyrin osoittamaan, kuinka diskurssit ovat osa 

strategista kamppailua poliittisten puolueiden välillä ja miksi osa strategioista toimii toisia 

paremmin. Diskurssien hegemonisuutta eri yhteiskunnallisilla alueilla olen pyrkinyt 

arvioimaan etenkin peilaamalla tuloksia aiempiin al-Hol-keskusteluihin liittyviin 

tutkimuksiin. Diskurssien operationalisoinnin tarkastelu on myös tärkeässä osassa analyysiani 

etenkin sen osalta, miten identiteettejä tuotetaan ja käytetään hyväksi aineistossani. 

5 Palaajat turvallisuusuhkana suomalaisille 

5.1 Nationalistinen diskurssi ja yhteiskunnallinen turvallistaminen 
Tuntemattoman ja vieraan pelko on muuttoliikekeskustelunkin taustalla vaikuttava ikivanha, 

jo Aristoteleen aikanaan teksteissään erittelemä tunteisiin vetoamisen keino, jota on helppo 

käyttää hyväksi poliittisessa retoriikassa. Hyödyntämällä pelon tunnetta voidaan vaikuttaa 

siihen, kuinka vastaanottavaisin mielin yleisö suhtautuu esitettyihin väitteisiin ja niiden 

pohjalta johdettuihin toimenpide-ehdotuksiin. Turvattomuuden kokemus voi saada ihmiset 

poikkeamaan sellaisista arvoista ja toimintatavoista, joita he muuten noudattavat ja pyrkivät 

edistämään.95 Tässä tutkielmani osiossa käsittelen tarkemmin tapoja, joilla al-Holin 

leiriläisten vierautta ja uhkaavuutta pyritään tuomaan esille ja hyödynnetään turvallistamisen 

keinoina. 

5.1.1 Leiriläisten konstruoiminen suomalaisuuden ulkopuolelle 
Jo opposition esittämän välikysymyksen otsikossa puhutaan al-Holin leirillä olevien Suomen 

kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden Isis-perheiden kotiuttamisesta, varoen 

kuitenkaan korostamasta heidän suomalaisuuttaan. Aineistossani al-Holin leirillä olevien 

Suomen kansalaisten todellinen suomalaisuus asetetaan lukuisissa puheenvuoroissa 

kyseenalaiseksi ja heidät konstruoidaan suomalaisuuden ulkopuolelle. Sen sijaan, että 

puhuttaisiin suomalaisista naisista ja lapsista, leiriläisiin viitataan esimerkiksi termeillä 

terroristien sympatisoijat, Isis-taistelijoiden perheet, jihadistiperheet, Isis-äidit, Isis-aikuiset, 

Isis-ihmiset sekä jihadistiset Isis-naiset.96 Erottelu perustuu vieraan identiteetin 

korostamiseen, johon liittyy vahvasti väkivaltaisen ääriajattelun idea, jota ei pidetä 

yhteensopivana suomalaisuuden kanssa. 

 
95 Laine ym. 2021, 13–14; Richardson 2007, 160–161. 
96 PTK 84/2019, 5; 15; 19; 22; 24; 26; 54. 
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[Perussuomalaisten ryhmästä: Tekö haluatte kurkunleikkaajia Suomeen?]97 
 
Kansan syvien rivien toive on varmasti se, [Puhemies koputtaa] että ei ainoatakaan terroristia tähän 
maahan. (Mauri Peltokangas ps)98 
 
Tuodaanko jihadistinaisia tosiasiallisesti Suomeen vai ei? Itse pahoin pelkään, että kirjaukseen auki jäävä 
takaportti saa tosiasiallisesti aikaan tilanteen, jossa käytännössä kaikki jihadistit pääsevät Suomeen 
syyttömiä lapsia keppihevosenaan käyttäen. (Janne Heikkinen kok)99 

Leiriläisten islamin uskoon ja terrorismiin kytkeytynyttä identiteettiä tuodaan näissä 

esimerkeissä korostetusti esiin. ”Isis”, ”jihadisti” ja ”terroristi” -käsitteet nostavat tällaisia 

identiteettejä ensisijaisiksi ja jättävät Suomen kansalaisuuden taka-alalle. Tämä toimii 

tehokkaana toiseuttamisen keinona.100 ”Kurkunleikkaajilla” viitataan Isisin kannattajien 

toteuttamiin teloituksiin, ja tässä yhteydessä sitä voidaan nähdä käytettävän väkivaltaisuuden 

ja barbaarisuuden korostamiseen. Richardson esittää teoksessaan, että nimeämisellä on 

vaikutuksia siihen, kuinka ihmiset nähdään. Kaikilla ihmisillä on useita erilaisia identiteettejä 

ja rooleja, joiden kautta heitä voidaan kuvailla, mutta nimeämisellä tehdään valintoja siitä, 

minkälaisessa valossa ihmiset ensisijaisesti esitetään. Edellä mainittujen esimerkkien 

yhteydessä on tehty valinta siitä, että leiriläisistä käytettävissä olevien 

identiteettikategorioiden joukosta heihin on päätetty viitata ensisijaisesti muilla nimillä, kuin 

suomalaisina. Näin heidät asetetaan suomalaisuuden kategorian ulkopuolelle.101 

Martin Reisigl ja Ruth Wodak ovat todenneet, että toimijoiden sulkeminen 

kategorioiden ulkopuolelle kielellisesti voi palvella poliittisia tarkoitusperiä ja edistää 

puhujien omia intressejä.102 Puheet ja tekstit ovat aina yleisö mielessä pitäen rakennettuja, ja 

koska kyseessä on eduskunnan keskustelu, voidaan kenties merkittävimmän yleisön ajatella 

muodostuvan äänestäjistä ja potentiaalisista äänestäjistä.103 Foudila tulkitsi al-Hol-keskustelun 

taustalla vaikuttavan huolen oikeistopopulismin suosion kasvusta. Perussuomalaisten suosion 

kasvu on vaikuttanut myös siihen, miten muut puolueet keskustelevat asioista ja pelkäävät 

äänestäjiensä menettämistä, jos eivät ole joissakin kysymyksissä samaa mieltä 

perussuomalaisten kanssa. Tämä voi selittää myös oppositiopuolueiden yhteistä tiukkaa linjaa 

al-Hol-kysymyksessä.104 

Vaikka hallituspuolueet eivät samoissa määrin painota leiriläisten toiseutta 

suomalaisuuden kategorian ulkopuolella, eivät hekään voi keskustelussa pitää hyväksyttävänä 

 
97 PTK 84/2019, 34. 
98 PTK 84/2019, 56. 
99 PTK 84/2019, 52. 
100 Kallela 2021; Foudila 2021, 24; Seppänen 2022, 32–40. 
101 Richardson 2007, 47–50. 
102 Reisigl & Wodak 2001, 47. 
103 Richardson 2007, 41; Sämpi 2020, 40; 75–79. 
104 Foudila 2021, 29–32. 
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Isiksen toimintaa, johon leirin suomalaiset ovat ainakin jollain tasolla osallistuneet. Järjestön 

arvomaailma on niin vastakkainen länsimaisen demokratiaihanteen kanssa, että 

keskustelijoiden on otettava asiaan kantaa huolimatta siitä, kenen paluuta leiriltä he 

mahdollisesti kannattavat. Sekä hallituksen että opposition puolelta esitetyissä 

puheenvuoroissa korostetaankin sitä, että Isisin ja sen kannattajien toiminta on ehdottoman 

tuomittavaa. 
Aloitan terrorismin uhasta, joka maailmalla on todellinen. – – Isisin toiminta viime vuosina on herättänyt 
laajaa turvattomuuden tunnetta. Se on terroristinen liike ja ääriliike, joka on syyllistynyt äärimmäisen 
vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja sotarikoksiin. (Ulkoministeri Pekka Haavisto)105 

 
Toisaalta maalaisjärki sanoo, että nämä naiset ovat vapaaehtoisesti matkustaneet palvelemaan terrorismia 
ja hirmuhallintoa. He ovat olleet täysin tietoisia Isis-järjestön ja kalifaatin luonteesta. – – Me emme siis 
puhu pelkästään terroristien ja taistelijoiden puolisoista vaan ihmisistä, jotka itse ovat fanaattisen, 
väkivaltaisen ideologian kannattajia. (Jussi Halla-aho ps)106 
 
Tämä ei tarkoita sitä, etteikö terrorismiin osallistuminen ja terroristijärjestöön kuuluminen olisi 
tuomittavaa. Se on yksinkertaisesti väärin ja rikkoo monin tavoin niitä arvoja, joihin Suomen valtio 
perustuu. (Bella Forsgrén vihr)107 

Vaikka näissä otteissa ei varsinaisesti oteta kantaa siihen, kuinka suomalaisia tai ei-

suomalaisia leiriläiset ovat, heidän toimintansa ei näyttäydy sellaisten arvojen mukaisena, 

joille Suomen valtion esitetään perustuvan. Väkivaltainen ideologia ja 

ihmisoikeusloukkaukset eivät sovi yhteen myöskään sen Suomesta rakennetun tarinan kanssa, 

jossa korostuvat Suomen rooli maailmanpoliittisena rauhanvartijana ja yhteisiin 

eurooppalaisiin arvoihin sitoutuneena.108 On toki mahdollista nimetä joitakin ihanteita ja 

periaatteita, jotka valtio ilmaisee toimintansa pohjaksi ja joita monet suomalaiset jakavat. On 

kuitenkin ongelmallista määrittää, minkälaisten arvojen mukaan toimiminen on suomalaista ja 

mikä ei, koska suomalaisten arvot voivat poiketa paljonkin toisistaan. 

Keskustelussa nousevat useaan otteeseen esille pohdinnat siitä, mitkä perusteet tekevät 

henkilöstä suomalaisen. Puheenvuoroissa etenkin se, että lapsilla ei ole sijaintinsa puolesta 

koskaan ollut henkilökohtaista kosketuspintaa Suomen valtioon, saa osan puhujista 

kyseenalaistamaan heidän suomalaisuutensa. 
Julkisuuteen on median kautta vuotanut tietoja, jotka antavat suuren epäilyksen sille, onko ulkoministeri 
Haavisto pysynyt totuudessa antaessaan eduskunnalle tietoa al-Holin leirillä olevien lasten ja naisten 
tuomisesta Suomeen. Mutta ovatko he suomalaisia? Ovatko he Suomen kansalaisia? Tähän ei ole saatu 
vastausta. Jos leirillä on, kuten tänään on keskusteluissa hallituspuolueiden jäsenten puheenvuoroissa 
noussut esiin, pieniä lapsia, jopa alle kolmen vuoden ikäisiä, niin kysyn: millä perustein he ovat 
suomalaisia tai Suomen kansalaisia? (Juha Mäenpää ps)109 
 

 
105 PTK 84/2019, 1. 
106 PTK 84/2019, 4. 
107 PTK 84/2019, 50. 
108 Ahonen 2017. 
109 PTK 84/2019, 61. 
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Ei ole kysymystäkään siitä, ettemmekö lähtisi auttamaan suomalaisia lapsia, ja tässä mielessä on tullut 
myöskin sellainen tasaveroisuuskysymys, että ovatko nämä yhtä suomalaisia lapsia kuin jotkut muut suo- 
malaiset lapset. Tätäkin on viranomaistoiminnassa mietittävä ja pyrittävä käynnistämään apua liikkeelle, 
ja olen tehnyt parhaani ministeriössä tällaisen toiminnan käynnistämiseksi. (Ulkoministeri Pekka 
Haavisto)110 

Tässä nousee hyvin esille se, kuinka pelkkä tekninen kansalaisuus itsessään ei riitä siihen, että 

henkilöt nähtäisiin ”yhtä suomalaisina” kuin jotkut muut suomalaiset.111 Nationalistisesta 

näkökulmasta jäsenyydelle on muitakin vaatimuksia. Äidin kansalaisuuden kautta syntymässä 

saatu oikeus Suomen kansalaisuuteen on kuitenkin tilanteessa se viranomaistoimintaa ohjaava 

kriteeri, jonka perusteella päätökset auttamisesta tehdään. 

Nationalismin ja uskonnon on katsottu aiemmassa tutkimuksessa tarjoavan erityisen 

voimallisia tarinoita, diskursseja, koska niillä on kyky välittää tunnetta turvallisuudesta ja 

luoda mielikuvaa kodista, joka on suojassa tunkeutujilta. Nämä diskurssit esitetään tosina ja 

varmalla pohjalla lepäävinä, mikä auttaa luomaan luottamusta siihen, että maailma todella 

olisi sellainen, miltä se vaikuttaakin – eli koostuisi tosiaan muinaisista siteistä johonkin 

tiettyyn alueeseen tai suhteesta tiettyyn jumalaan. Epävarmoina aikoina tällaisen 

kollektiivisen identiteetin pariin kääntyminen vähentää turvattomuutta. Nationalismi ja 

uskonto voivat näin identiteettiä vahvistavina tekijöinä lisätä tunnetta ontologisesta 

turvallisuudesta etenkin erilaisten kriisien aikana ja vähentää eksistentiaalista ahdistusta, jota 

globaalin maailman ilmiöt tuottavat.112  

Leiriläisten tekninen kansalaisuuskin toki asetetaan keskustelussa useaan kertaan 

kyseenalaiseksi. 
– – jos on syyrialainen isä, lapsi syntyy Syyriassa, äiti on maahanmuuttajataustainen Suomen kansalainen, 
joka on hylännyt maansa ja lähtenyt terroristijärjestön mukaan rakentamaan unelmiensa kalifaattia, niin 
voimmeko olla varmoja, että tämä lapsi on nyt sitten rekisteröity Suomen kansalainen? (Mauri 
Peltokangas ps)113 
 
Muistutan vielä, että Suomen laki ei päde Syyriassa, ja siellä lapsen kansalaisuus määräytyy isän mukaan, 
kuten islamistisissa maissa on tapana. Kaikilla lapsilla on ulkomaalainen isä. (Jukka Mäkynen ps)114 
 
Oletettavaa on, että osa heistä ei ole kantasuomalaisia, tai se on tiedossa, ja ilmeisesti isät eivät ole 
kantasuomalaisia, ainakaan en oikein osaa kuvitella sellaista tilannetta. – – Ymmärrän sen, että täältä 
Suomesta sinne lähteneillä, ainakin osalla, varmaan on Suomen kansalaisuus, mutta entä nämä 
kalifaatissa syntyneet Daeshin kannattajat ja Islamilaisen valtion jäsenet? (Juha Mäenpää ps)115 

Koska henkilöillä ei ole välttämättä pitkälle ulottuvia sukujuuria Suomessa, heitä ei nähdä 

yhtä suomalaisina ja samanveroisina yhteiskunnan jäseninä, kuin syntyperäisiä suomalaisia. 

Edustaja Mäenpää kuvailee puheenvuorossaan, kuinka hän ei osaa edes kuvitella, että lasten 

 
110 PTK 84/2019, 73. 
111 Kallela 2021. 
112 Kinnvall 2004, 741; 762–763. 
113 PTK 84/2019, 35. 
114 PTK 84/2019, 58. 
115 PTK 84/2019, 81. 
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isät voisivat olla kantasuomalaisia. Tässä tapauksessa siis syntyperäiseen taustaan vedoten ja 

rodullistamalla osa naisista ja lapset kuvataan suomalaisuuden ulkopuolisiksi. 

Kyseenalaistamalla kansalaisuuden aitous pyritään oletettavasti myös välttämään valtiollista 

vastuuta siitä, että henkilöiden hyväksi pitäisi toimia juuri kansalaisuuden mukanaan tuomien 

laillisten oikeuksien ja velvoitteiden perusteella. Otteessa annetaan lisäksi olettaa, että pienet 

lapset aktiivisesti kannattaisivat jotakin valtiollista ideologiaa vain sen perusteella, missä he 

ovat syntyneet ja kasvaneet muutaman elämänsä ensimmäisen vuoden aikana. 

Joissakin puheenvuoroissa on havaittavissa leiriläisten suoranaista epäinhimillistämistä. 

Maahanmuuttokeskustelua tarkastelevissa tutkimuksissa on todettu, että kielikuvia 

käyttämällä on mahdollista siirtää huomio muuttoliikkeen syistä ja yksilöiden kohtaloista 

muihin tekijöihin, kuten esimerkiksi ilmiön merkittävyyden tai nopean tahdin 

korostamiseen.116 Trooppien avulla voidaan diskriminoida ulkoryhmiä ja käsitellä asiaa 

muiden ilmiöiden ehdoilla.117 Samaa keinovalikoimaa voidaan todeta hyödynnettävän 

esimerkiksi seuraavissa lausumissa: 
Suomessa on jo riittävästi epäkohtia ja ongelmia, eikä niitä tarvita yhtään lisää — kymmenistä 
puhumattakaan. (Ano Turtiainen ps)118 
 
Tämän asiakysymyksen käsittelyn aikana on kuultu useita kertoja, miten aikuisten jihadistien mukanaan 
tuomat riskitekijät ovat jo olemassa kotimaassamme. Vaikka asiantila varmaan voisikin olla näin, niin en 
voi ymmärtää sitä logiikkaa, että näitä järisyttäviä ongelmia haalittaisiin omaehtoisesti vielä lisää tänne 
charterkoneilla. Johan sen ymmärtää terveellä maalaisjärjelläkin, että jos omakotitalossa käy jo valmiiksi 
veto, niin ei silloin kannata avata ikkunoitakin auki, vaan laittaa ovi kiinni. (Janne Heikkinen kok)119 
 
Naisten kohdalla kantani on vesiselvä. Moisiin julmuuksiin osallistuneita henkilöitä ei missään tilanteessa 
tule hakea Suomeen. He ovat menneet sinne vapaaehtoisesti Isiksen piiriin. Tilanne on verrattavissa 
tikittävän aikapommin lennättämiseen rajojemme sisäpuolelle. (Ritva Elomaa ps)120 

Epäinhimillistäminen toimii näissä otteissa tehokkaana keinona häivyttää kysymyksen 

moniulotteisuus, johon kuuluu esimerkiksi leiriläisten kärsimys kehnoissa olosuhteissa ja se, 

että kaikki leiriläisistä eivät välttämättä ajattele asioista yhtenevällä tavalla. Näin käsiteltäessä 

asiaa metaforisesti voidaan kääntää huomio muualle.121 Leiriläiset nähdään ainoastaan 

turvallisuuskysymyksen kautta monoliittisena massana, jota määrittää nimenomaan heidän 

muodostamansa mahdollinen uhka. Ihmisiin viittaaminen ”epäkohtina” tai ”järisyttävinä 

ongelmina” osoittaa lisäksi selvästi sen, että leiriläisiä ei pidetä samanarvoisina kuin muita 

kansalaisia. Richardson on todennut, että kun joku retorisesti konstruoidaan viholliseksi ja 

 
116 Laine 2021, 174–175. 
117 Richardson 2007, 67–68; Reisigl & Wodak 2001, 56–60. 
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epäinhimillistetään, mahdollistuu tällöin myös heidän kohtelemisensa epäinhimillisellä tavalla 

niin, että samalla kuitenkin säilyy tunne oman puolen moraalisesta paremmuudesta.122 

Suomalaisuuteen tai sen ilmenemisen puutteeseen ei ole edes tarpeen ottaa puheenvuoroissa 

kantaa, kun leiriläisistä hädin tuskin puhutaan edes ihmisinä. Argumentti viimeistellään 

terveen maalaisjärjen käytöllä, jotta kysymys vaikuttaisi mahdollisimman yksinkertaiselta 

ratkaista.123 

”Tikittävä aikapommi” on vahvasti turvallisuusulottuvuutta painottava metafora, jolla 

viitataan siihen, että leiriläisten paluun seuraukset tulevat olemaan tuhoisia ja voivat 

potentiaalisesti käydä ilmi vasta myöhemmässä tulevaisuudessakin. Eräs keskeinen havainto 

Suomesta konfliktialueille suuntautunutta liikehdintää koskevassa tutkimuksessa kuitenkin 

oli, että Suomen kontekstissa radikalisoitumista ei tulisi nähdä lopullisena ja 

kokonaisvaltaisena ideologian omaksumisena. Kyseessä on ennemminkin prosessi, jossa 

suunnanmuutokset, epäilys ja omien käsitysten kriittinen reflektoiminen ovat merkittävässä 

osassa.124 Tämän löydöksen valossa al-Holin leiriläisten leimaaminen toivottomiksi 

tapauksiksi on myös huolestuttavaa. 

Osassa aineistoa erottelu leiriläisten ja suomalaisten välillä tapahtuu huomattavasti 

hienovaraisemmin. Onkin mahdollista todeta, että puhumalla asiasta ylipäätänsä 

turvallisuuskysymyksenä Suomelle, leiriläiset asetetaan suomalaisuuden ulkopuolelle, koska 

tällöin ei nähdä, että leiriläisten turvallisuus olisi osa tätä suomalaisten turvallisuuden 

kokonaisuutta. Kansallisen turvallisuuden painottaminen aktivoi näin tulkinnan leiriläisten 

rajauksesta ulkopuolelle. 
Tässä vaikeassa kysymyksessä, jossa todellakin vaakakupeissa ovat lapsen oikeudet, kansainväliset 
sopimukset sekä myöskin suomalaisten ja Suomen turvallisuus, tämä päätös olisi ollut järkevää tehdä jo 
ajat sitten. (Petteri Orpo kok)125 
 
Myös oikeuskanslerin ratkaisun perusoikeuspunninta on tosiaan jäänyt täällä lähes huomiotta. Jälleen 
kerran suora sitaatti: ”Varsinkin myös aikuisten kotiuttaminen voi saamieni tietojen perusteella johtaa 
muiden Suomessa oleskelevien perus- ja ihmisoikeuksien vaarantumiseen.” Oikeuskansleri on viitannut 
siis perustuslain 7 §: ään ja siinä turvattuun jokaisen suomalaisen oikeuteen turvallisuuteen. (Heikki 
Vestman kok)126 
 
– – henkilökohtaisen valinnan tehneiden, taistelualueille vapaaehtoisesti lähteneiden radikalisoituneiden 
Isis-äitien maahantulo Suomeen tulee estää. – – Hallitus tekee tässä ison virheen ja asettaa suomalaisten 
hengen ja terveyden vaaraan. Pitäisi olla itsestäänselvä asia, että jos henkilö lähtee sotatoimialueelle 
äärijärjestöjen toimintaan mukaan, paluuta Suomeen ei enää ole. (Jukka Mäkynen ps)127 

 
122 Richardson 2007, 210. 
123 vrt. Laine 2021, 168. 
124 Juntunen ym. 2016, 59. 
125 PTK 84/2019, 21. 
126 PTK 84/2019, 67. 
127 PTK 84/2019, 58. 
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Orpon käyttämä kielikuva vaakakupeista antaa olettaa, että asiassa olisi ikään kuin kaksi 

toisistaan erillistä kokonaisuutta – lasten oikeudet ja kansainväliset sopimukset sekä 

suomalaisten ja Suomen turvallisuus. Tällainen asetelma ei tarjoa mahdollisuuksia siihen, että 

lasten turvallisuus olisi myös suomalaisten turvallisuutta, heidän oikeuksiensa toteutuminen 

osa suomalaisten turvallisuuden toteutumista. Asetelma asettaa siis lapset suomalaisuuden 

ulkopuolelle, koska vaakavertauksen mukaisesti näiden osapuolten välillä tulisi päättää, 

kumman puolen edun toteutumisella on suurempi painoarvo. 

Samankaltainen ajatus on esillä myös Vestmanin puheenvuorossa, jossa hän toteaa 

perusoikeuspunninnan jääneen keskustelussa vähäiselle huomiolle. Puheenvuorossa pyritään 

osoittamaan ristiriita leiriläisten palauttamisen aiheuttaman turvallisuusriskin ja suomalaisten 

oikeuksien toteutumisen välillä. Asettamalla leiriläisten paluun ja jokaisen suomalaisen 

oikeuden turvallisuuteen ristiriitaan keskenään, luodaan vääjäämättä kuvaa siitä, että leiriläiset 

eivät ole osa tätä suomalaisten joukkoa, joista jokaiselle turvallisuus kuuluu.128 Mikäli 

leiriläiset nähtäisiin täysin osana suomalaisia, olisi leirille jättäminen tuskin varteenotettava 

vaihtoehto, sillä oikeuden turvallisuuteen ei voi odottaa toteutuvan leiriympäristössä kovin 

onnistuneesti. Samanlainen tulkinta voidaan tehdä edustaja Mäkysenkin puheenvuorosta, 

jossa ”Isis-äitien” maahantulon esitetään asettavan suomalaisten hengen ja terveyden vaaraan. 

”Isis-äidit” eivät tässä asetelmassa ole osa sitä joukkoa, jolle oikeus elämään ja terveyteen 

kuuluu. 

Opposition puheissa edellä kuvattu asetelma on edullinen, koska he kyseenalaistavat 

hallituksen suunnitelman etenkin siltä osin, että lasten auttaminen voisi mahdollisesti 

aiheuttaa heidän etunsa mukaisesti myös vanhempien auttamisen. Samanlaista 

kaksijakoisuutta on kuitenkin havaittavissa myös joissakin hallituspuolueiden jäsenten 

puheenvuoroissa. 
Lasten etu laitetaan etusijalle ja myöskin suomalaisten, täällä kotimaassa asuvien ihmisten turvallisuus on 
korkealla sijalla. (Eveliina Heinäluoma sd)129 
 
Haluan painottaa, että lapsia on autettava niin, että maamme turvallisuus säilyy, että suomalaiset ovat 
turvassa. (Mikko Kinnunen kesk)130 
 
Painotan, puhemies, että keskusta ei tule hyväksymään hallituksessa mitään sellaisia toimenpiteitä, jotka 
merkittävästi heikentäisivät suomalaisten turvallisuutta. (Antti Kurvinen kesk)131 

Jääkin epäselväksi, voiko leiriläisten kategorisoiminen suomalaisuuden ulkopuolelle olla 

puheessa osittain myös tahatonta. Toisaalta kuten esimerkiksi puolueohjelmien 

 
128 kts. myös Seppänen 2022, 63–64. 
129 PTK 84/2019, 24. 
130 PTK 84/2019, 52. 
131 PTK 84/2019, 25. 
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maahanmuuttodiskurssien tutkimuksessa tai moskeijan rakentamiskeskustelun analyysissa on 

käynyt ilmi, ihmisoikeusperustaistakaan maahanmuuttoa ei välttämättä koeta erityisen 

toivottavana ja moskeijan rakentamisen mahdollisesti tuottamia positiivisia vaikutuksia on 

pidetty esillä vain vähän.132 Vaikka eduskunnan al-Hol-keskustelun taustalla varmasti osittain 

vaikuttaa aito huoli lasten voinnista ja turvallisuudesta, eivät leiriläisten palauttamisen 

puolesta puhuvatkaan ehkä miellä leiriläisiä yhtä suomalaisiksi, kuin joitakin muita 

suomalaisia henkilöitä. Leiriläisten paluulla ei myöskään varsinaisesti esitetä olevan 

positiivista kontribuutiota suomalaiselle yhteiskunnalle, paitsi siinä mielessä, että lasten 

mahdollista radikalisoitumista ja tämän myöhempiä seurauksia voitaisiin näin pyrkiä 

ehkäisemään. 

Aineistossa on runsaasti esimerkkejä siitä, kuinka naisten lähteminen kalifaattiin 

tulkitaan aktiiviseksi teoksi jättää suomalaisuus ja tämän myötä yhteiskunnan jäsenyydestä 

seuraavat etuoikeudet. 
Meillä on siis tilanne, jossa Suomen aikuisia kansalaisia, joukossa myös perheitä, on lähtenyt 
vapaaehtoisesti tukemaan hirmuhallintoa ja raakuuksia toisiin maihin sekä rakentamaan täysin 
epäinhimillistä kulttiyhteisöä. (Hanna Huttunen kesk)133 
 
Isisin mukaan lähteneet äidit eivät myöskään ole mitään viattomia uhreja vaan vahvoja ja itsenäisiä naisia, 
jotka ovat itse valintansa tehneet. Ei voi olla niin, että Suomen valtio tulee aina pelastamaan, kun tehdään 
omia huonoja valintoja, etenkin kun kyseisten valintojen tarkoitus on kaataa koko länsimainen 
yhteiskuntajärjestys. (Ano Turtiainen ps)134 
 
Pidän mahdottomana ajatusta, että pyhän sodan länsimaita vastaan julistaneeseen kalifaattiin omasta 
tahdostaan lähteneitä naisia saataisiin integroitua enää kunnolla osaksi suomalaista yhteiskuntaa. (Ritva 
Elomaa ps)135 

Myös Foudila ja Kallela toteavat tutkimuksissaan, että leirin jäseniä asetetaan toisen asemaan 

korostamalla sitä, että he ovat hylänneet Suomen tietoisesti ja ovat itse vastuussa 

lähtöpäätöksestään sekä sen seurauksista.136 Aiemmassa tutkimuksessa on lisäksi havaittu, 

että julkiset diskurssit ovat olleet naisten palauttamiselle ja takaisin integroitumisen 

mahdollisuudelle myötämielisempiä silloin, jos heidät on nähty uhriperspektiivistä.137 Tässä 

naisten aktiivisen ja tavoitteellisen toiminnan painottaminen pyrkii osoittamaan, että naisia ei 

tulisi nähdä uhreina vaan nimenomaan turvallisuusuhkana ja tämä uhkan ulottuvuus 

vapauttaisi valtion velvollisuuksista, joita sillä tyypillisesti yhteiskunnan jäseniä kohtaan 

on.138 

 
132 Herneaho 2018; Pauha & Konttori 2020. 
133 PTK 84/2019, 51. 
134 PTK 84/2019, 63–64. 
135 PTK 84/2019, 57. 
136 Foudila 2021, 25; Kallela 2021. 
137 Cook & Vale 2019. 
138 Masters & Regilme 2020. 
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Ajatus integroinnista Elomaan puheessa heijastelee nationalistista pyrkimystä 

kulttuurisesti homogeeniseen yhteiskuntaan, jossa leiriläiset identifioidaan esteeksi tämän 

pyrkimyksen toteutumiselle.139 Lisäksi varsinkin al-Holin naisten tapauksessa vahva 

identifioituminen globaaliin muslimiyhteisöön voidaan nationalistisessa diskurssissa nähdä 

uhkaksi kansakunnalle.140 Tällöin se, että lojaliteetti ikään kuin kohdistuu vahvemmin 

johonkin muuhun ryhmään, kuin suomalaisiin, vaikuttaa uhkaavalta ja erottaa leiriläiset 

suomalaisten joukosta. 

5.1.2 Islamin vieraus suomalaisuudelle 
Leiriläisten kutsuminen muun muassa Isis-ihmisiksi ja jihadistinaisiksi korostaa eroa 

tyypilliseksi koettuun suomalaiseen identiteettiin myös tekemällä viittauksia islamin 

uskontoon. Islamofobia on usein peittelemättömämpää poliittisen spektrin oikealla puolella 

kuin vasemmalla.141 Siksi ei olekaan yllättävää, että islamin vierautta korostavat aineistossa 

näkyvimmin juuri oikeistolaiselle puolelle kallistuvat edustajat. 
Al-Holin leirillä naiset ovat eläneet ympäristössä, jossa noudatetaan šarialakia. Isis on vastuussa 
tuhansien ihmisten murhaamisesta, raiskauksista ja muista raakuuksista. Viimeaikaisten raporttien 
mukaan myös leirillä olevat naiset ovat syyllistyneet toisten vankien tappamiseen, koska nämä eivät ole 
olleet tarpeeksi uskollisia Isisille eivätkä ole noudattaneet šarialakia tarpeeksi orjallisesti. Haluaako 
hallitus todella tuoda edellä mainittuihin tekoihin mahdollisesti osallistuneita tai syyllistyneitä ja 
samoihin periaatteisiin nojaavia henkilöitä Suomeen? (Mika Niikko ps)142 
 
Hyrkkö antoi ymmärtää, että kokoomus jättäisi lapset al-Holin leirille. Näinhän tilanne kuitenkaan ei ole, 
vaan kokoomus on valmis tuomaan lapset takaisin Suomeen, jos heidän vanhempansa lapset ehdoitta 
tänne luovuttavat. Ikävä kyllä näin ei välttämättä hirveän joutuisasti tapahdu, koska leirille jääneet 
vanhemmat ovat olleet uskossaan kaikista puhtaimpia jihadisteja, ovat halunneet siellä viimeiseen saakka 
kalifaattia tukea ja rakentaa omaa islamilaista valtiotaan. Näin ollen on syytä tässä sen aikaa odotella, että 
äidit tulevat riittävästi katumapäälle siitä, että lapsen etu todellakin toteutuu paremmin Suomessa [Inka 
Hopsun välihuuto] kuin al-Holin leirillä. (Janne Heikkinen kok)143 
 
Hallituksen viesti on kuitenkin tänään ollut myös, että kansallisesta turvallisuudesta voidaan tinkiä, 
kunhan vain saadaan kalifaatista väkeä Suomeen. Nyt puhutaan asioista, jotka ovat meille Suomessa 
hyvin tuntemattomia ja joiden kehityskulut meille outoja. (Janne Sankelo kok)144 

Otteissa käytetään paljon sellaisia termejä, joiden voidaan tulkita yleisesti viittaavan islamin 

uskoon. Šaria, jihad ja kalifaatti ovat esimerkkejä käsitteistä, jotka ovat kuuluneet islamin 

sanastoon jo kauan ennen Isis-järjestön olemassaoloa. Peter Neumannin mukaan ei voida 

väittää, etteikö uuden aallon jihadisteilla, joihin myös Isisin kannattajat lukeutuvat, olisi 

mitään tekemistä islamin kanssa, mutta on kuitenkin virheellistä esittää, että heidän 

äärimmäinen tulkintansa olisi oikein ja puhtain versio uskosta. Näin kuitenkin monet islamia 

 
139 Huysmans 2000, 765. 
140 Moors & Salih 2009, 376. 
141 Lean 2017, 163. 
142 PTK 84/2019, 39. 
143 PTK 84/2019, 68–69. 
144 PTK 84/2019, 48. 
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kritisoivat tekevät, esimerkiksi edustaja Heikkinen puheessaan. On väärin rinnastaa toisiinsa 

Isisin harjoittama islamin muoto ja satojen miljoonien muiden, uskoaan kuuliaisesti 

harjoittavien muslimien islam. Tämä on virheellistä paitsi siitä syystä, ettei voida väittää 

olevan olemassa yhtä ja oikeaa tulkintaa islamista mutta myös siksi, että Isisin tulkintoja 

pidetään äärimmäisinä jopa kaikista radikaalimpien ryhmien kirjon standardeilla.145 

Edustaja Sankelon puheessa viittaus kalifaattiin aktivoi tulkinnan kytköksestä islamiin. 

Korostamalla näiden asioiden vierautta ”meillä Suomessa” hän luo suomalaisista sisäryhmän, 

joille islam on tuntematonta ja korostaa jonkin oudon ja vieraan voivan aiheuttaa uhkan 

kansalliselle turvallisuudelle. Sanavalinta ”tinkiä” viittaa sellaiseen kuvitteelliseen 

asetelmaan, että olisi olemassa jokin tietty määrä kansallista turvallisuutta ja tämän 

turvallisuuden määrä kausaalisesti vähenisi sitä mukaa, kun leiriläisiä saapuu Suomeen. Tämä 

vastakkainasettelu luo oletuksen siitä, että keskustelussa tosiaan neuvoteltaisiin kansallisen 

turvallisuuden toteutumisen määrästä. 

Toisaalta on mahdollista tehdä päätelmä siitä, että oli islamin muoto al-Hol-

keskustelussa tai laajemmassa maahanmuuttokeskustelussa mikä tahansa, on myyttisen 

”yhtenäisen kansan” uskontona perinteisesti ollut kristinusko ja kaikki muu voidaan nähdä 

tästä poikkeavana. Islamin vieraus suomalaisuudelle ilmeni hegemonisena diskurssina myös 

esimerkiksi Pauhan ja Konttorin Helsingin moskeijan rakentamiseen liittyvän poliittisen 

puheen analyysissa. Vastakkaisasettelua tuotettiin kyseisen tutkimuksen aineistossa etenkin 

kristinuskon ja islamin välille, joista kristinusko nähtiin tyypillisesti suomalaisuuteen 

kuuluvana. Tämän taustalla voidaan tulkita olevan paitsi kristinuskon historiallinen 

vaikutusvalta Euroopassa, myös se, kuinka julkisen tilan kuvaukset suomalaisuudesta ovat 

edelleen pitkälti yhteen kietoutuneita kristillisyyden kanssa. Tämä puolestaan voi ylläpitää 

ideaa Suomesta homogeenisesti kristillisenä valtiona ja sulkea uskonnolliset vähemmistöt 

pois siitä jaetusta käsityksestä, mitä pidetään todellisena suomalaisuutena.146 

Suomen uskonnollista kenttää kartoittavissa tutkimuksissa on todettu, että 

maallistumiskehitys on vähentänyt uskonnollisten yhteisöjen kannatusta Suomessa, mutta 

rinnalla kulkee myös muita kehityssuuntia ja uskonnollisuus saa uusia muotoja. 

Maahanmuutto ja monet muutkin tekijät, kuten esimerkiksi uskonnollisten ja kulttuuristen 

ilmiöiden sekoittuminen toisiinsa, ovat monipuolistaneet ja vilkastuttaneet Suomen 

uskonnollista maisemaa. Länsimaiselle uskonnollisuudelle on nykyaikana tyypillistä löyhä 

 
145 Neumann 2016, 5; 69; kts. myös Seppänen 2022, 42–43. 
146 Pauha & Konttori 2020, 13–15. 
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sitoutuminen uskonnollisiin yhteisöihin sekä yksilökeskeisyys.147 Tässä mielessä voisikin 

esittää kysymyksen siitä, missä määrin vierautta aiheuttaa äärimmäinen omistautuminen 

uskonnolliselle elämäntavalle ja halu elää tiukasti moraalisesti säädellyssä yhteisössä, oli 

taustalla mikä uskonto tahansa? Vaikka moni suomalainen epäilemättä kokee sekulaarin 

elämäntavan enemmän omakseen, on kuitenkin syytä uskoa, että kristinuskolle 

omistautuminen ei aiheuta yhtä suuria tunteita kuin keskustelu islamin harjoittamisesta. 

Suomen muslimiväestöstä noin 0,07 % on hakeutunut konfliktialueelle Syyriaan. Näin 

ollen ei ole missään määrin mahdollista tehdä tulkintaa, että lähtijöiden edustama ajattelu 

kuvaisi Suomen monenkirjavan muslimiväestön parissa valtavirtaista mielipidettä.148 Vaikka 

ainoastaan äärimmäisen harva suomalainen muslimi on lähtenyt taistelualueelle, voi julkisella 

poliittisella keskustelulla kuitenkin olla vaikutuksia koko muslimiväestön elämään, jos se 

edesauttaa islamofobisten näkemysten leviämistä ja maalaa uhkakuvia islamista sinänsä. Tältä 

kannalta tarkasteltuna kansanedustajan puhe leiriläisistä uskossaan kaikista puhtaimpina voi 

aiheuttaa ennakkoluuloisuutta ja konkreettisia, haitallisia seurauksia muslimiväestölle 

Suomen sisällä ja lisätä yhteiskunnallista polarisaatiota. 

5.1.3 Rinnastaminen maahanmuuttajiin 
Eduskunnan käymässä al-Hol-keskustelussa käytetään myös sellaisia kielellisiä keinoja, joilla 

al-Holin leiriläiset rinnastetaan keihin tahansa maahanmuuttajiin, vaikka kyseessä ovat valtion 

kansalaiset. Ilmiselvin esimerkki tästä on al-Holin tilanteen suora vertaaminen vuoden 2015 

tapahtumiin, jolloin Suomeen saapui huomattavan suuri määrä turvapaikanhakijoita 

tavanomaiseen määrään verrattuna. 
Haittamaahanmuutosta ja ulkomaalaisasioista puhuttaessa lasten määritelmä on ollut muutenkin yhtä 
venkoilevaa kuin hallituksen toiminta tänä vuonna. Esimerkiksi vuonna 2015 pahimman 
turvapaikkahakija-aallon aikana media ja valtaosa poliitikoista puhuivat tänne tulevista pakolaislapsista 
sekä -naisista. Todellisuudessa nämä lapset olivat monesti lähellä 30 ikävuotta olevia miehiä, joista yksi 
lopulta toteutti maassamme ensimmäisen islamistisen terrori-iskun Turussa kesällä 2017. On täysi 
kysymysmerkki, mitä al-Holin leirillä olevat lapset ovat. Mustaa Pekkaa pelaaminen tällä asialla on 
enemmän kuin typerää. (Ano Turtiainen ps)149 

Vuosien 2015–2016 aikana tapahtunut, yli miljoonan turvapaikanhakijan saapuminen 

Eurooppaan käsitteellistettiin yleisesti pakolaiskriisiksi, joka määritteli ihmisten saapumisen 

eurooppalaisia uhkaavaksi poikkeustilaksi ja uhkaan esitettiin olevan perusteltua vastata 

kovennetuin keinoin.150 Puhujan mielestä lasten palauttamisessa olisi kyse samanlaisesta 

arvaamattomasta ilmiöstä. Kertomalla varoittavan esimerkin siitä, kuinka aiemmin monet 

 
147 Illman, Ketola, Latvio & Sohlberg 2017, 7–8. 
148 Juntunen ym. 2016, 7. 
149 PTK 84/2019, 63. 
150 Laine ym. 2014, 14–15. 
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turvapaikanhakijoista olivat osoittautuneet aikuisiksi miehiksi ja yksi heistä toteutti 

terroristisen iskun, hän pyrkii vähättelemään leiriläisten roolia avuntarvitsijoina. 

Otteesta käy ilmi myös tuntemattoman pelko korostamalla leirillä olevien lasten olevan 

”täysi kysymysmerkki”. Turvattomuuden tunnetta hyödynnettäessä epävarmoissa olosuhteissa 

pelon lietsonta ja helposti ruokittavat mielikuvat voivat syrjäyttää faktojen merkityksen.151 

Metafora Mustan Pekan pelaamisesta korostaa sitä, että leiriläisten palauttamisen mahdollisia 

seurauksia ei voida täysin ennakoida, minkä vuoksi puhujan mielestä riskiä ei tulisi ottaa. 

Riskinäkökulman painottaminen jättää huomiotta mahdollisuuden, että seuraukset saattaisivat 

olla neutraaleja tai jopa positiivisia, etenkin leiriläisten hyvinvoinnin näkökulmasta. Viittaus 

Mustaan Pekkaan linkittyy lisäksi kolonialistiseen käsitykseen ihmisrotujen eriarvoisuudesta, 

minkä käyttöä keskustelussa voidaan pitää tietoisena valintana korostaa henkilöiden ei-

eurooppalaista taustaa ja tätä kautta vierasta uhkaavuutta. 

Keskustelussa käytetään hyödyksi kustannusargumenttia perusteltaessa sitä, miksi 

leiriläisiä ei tulisi noutaa Suomeen. Taloudelliseen taakkaan ja kustannuksiin vetoaminen 

onkin yksi keskeisistä tavoista luoda määrällinen kehys, jonka on todettu 

maahanmuuttokeskustelussa luovan mielikuvia kriisin suuntaan.152 
Vaikka nämä naiset ovat myös äitejä, he ovat ensisijaisesti osa jihadistista Isis-järjestöä. Nämä naiset 
lähtivät vapaaehtoisesti luomaan tappamisella ja terrorilla hallittua kalifaattia. Kalifaatin kaaduttua 
joillekin naisille on tullut hätä päästä takaisin Suomeen. Koti-ikävä ei ole kuitenkaan syy hakea valtion 
rahalla naisia takaisin Suomeen. (Mika Niikko ps)153 
 
Ja mikä mahtaa olla se rahan määrä, jolla hallitus aikoo varautua näiden henkilöiden valvontaan, kun 
esimerkiksi Saksassa on tullut isoja kustannuksia radikalisoituneiden henkilöiden valvonnasta? Suomessa 
on jo valmiiksi vähiten poliiseja Euroopassa asukaslukuun suhteutettuna, joten tehtävä ei tule olemaan 
helppo. (Jukka Mäkynen ps)154 
 
Aikaisemmat sotarikos- sekä kansanmurhatutkimukset Suomessa ovat osoittaneet niiden haasteellisuuden 
sekä korkeiksi kohoavat kustannukset. Ruandalaisen joukkomurhaajan oikeudenkäynti ja rankaiseminen 
sekä joukkomurhasta epäiltyjen irakilaiskaksosten sotarikostutkinta ovat tulleet maksamaan jopa yli 6 
miljoonaa euroa vuosia kestäneiden oikeudenkäyntien jälkeen. (Petri Huru ps)155 

Oheisessa otteessa ei varsinaisesti eritellä sitä, onko kyseessä olevilla ruandalaisella 

henkilöllä sekä irakilaiskaksosilla Suomen kansalaisuus, vai ovatko he vain oleskelleet 

Suomessa ennen oikeudenkäyntejään, ja onko heitä näin ollen missä määrin mahdollista 

rinnastaa al-Holin leiriläisiin. Puheenvuoron tarkoituksena on kuitenkin mitä ilmeisimmin 

todeta, että ulkomailla tapahtuneiden mahdollisten rikosten tutkinta Suomesta käsin on 

aiemmin osoittautunut hankalaksi ja pitkien oikeudenkäyntien kalliit kustannukset jäävät 

 
151 Laine ym. 2021, 14. 
152 Laine ym. 2021, 23. 
153 PTK 84/2019, 39. 
154 PTK 84/2019, 58. 
155 PTK 84/2019, 71. 
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suomalaisten veronmaksajien maksettaviksi. Puhujan käyttämä kustannusargumentti linkittää 

puheen laajempaan maahanmuuttokeskusteluun, jossa talousdiskurssi ja on ohittamaton osa 

keskustelua ja maahanmuuton oikeutus riippuu sen hyödyllisyydestä tai haitallisuudesta 

kansantaloudelle. Erityisesti perussuomalaisille on tyypillistä rakentaa maahanmuutosta kuvaa 

taloudellisena uhkana.156 Puhujat eivät kuitenkaan näytä ottavan huomioon, että mikäli 

Suomen kansalaisia ei tuotaisi oikeuden eteen Suomeen, toimisi Suomi itse edellä kuvatulla, 

kritisoidulla tavalla jättäessään kansalaisensa ja heistä mahdollisesti koituvat kustannukset 

muiden hoidettaviksi. 

Al-Hol-keskustelua käytetään lisäksi mahdollisuutena esittää kritiikkiä 

maahanmuuttoteemaa kohtaan laajemminkin kuin leiriläisten paluuta koskettavassa 

kysymyksessä. Myös esimerkiksi Seppänen osoitti tutkimuksessaan, että al-Hol-teemaa 

käytetään varsinkin vastamedioissa maahanmuuton esittämiseen uhkana.157 
Arvoisa ulkoministeri, ovatko nämä kaikki lapset ja naiset Suomen kansalaisia? Itselläni herää kysymys 
— nyt puhutaan noin 40 henkilöstä, 2015 meille tuli noin 32 000 turvapaikanhakijaa, ja tämän jälkeen 
virta on jatkunut tasaisena — niin, se toinen kysymys: montako Isis-terroristijärjestön jäsentä on arviolta 
maassamme? Kolmas kysymys: montako tällaista epäilyä on supon seurannassa ja valvonnassa? Neljäs 
kysymys: mitä tämä supon seuranta maksaa yhteiskunnallemme? Viides kysymys: miksi houkuttelette 
heitä tänne? Kuudes kysymys: miksi rajamme ovat edelleen auki? Seitsemäs kysymys: miksi kielteisen 
turvapaikkapäätöksen saaneita kulkee vapaana maassamme? (Juha Mäenpää ps)158 

Ei siis pelkästään riitä, että leiriläisten pääsy Suomeen estetään, vaan sen lisäksi maasta tulisi 

poistaa myös muut mahdollisesti turvallisuusuhkan muodostavat turvapaikanhakijat sekä 

sulkea rajat kokonaan maahanmuutolta. Ottamalla tällaisia näkökulmia mukaan keskusteluun 

al-Hol-kysymys kehystetään samalla tavalla kuin muukin kriittinen maahanmuuttokeskustelu. 

Näkemällä leiriläiset saman kehyksen kautta heidätkin rinnastetaan maahanmuuttopolitiikan 

kohteiksi, suomalaisten ulkopuolelle.  

Seppänen toteaa, että perussuomalaisten uutissivustolla ja vastamediassa al-Holin 

suomalaisia ei pidetä suomalaisina, vaan ulkopuolisina, jotka perusteetta hyödyntävät 

kansalaisuuden tuomia etuja. Heidät esitetään siis samankaltaisesta kehyksestä, kuin 

turvapaikanhakijatkin monesti ja hyödyn tavoittelu islamin uhan ohella muodostuu syyksi 

kiristää kansalaisuuden kontrollia. Leiriläisten suomalaisuuden kyseenalaistaminen on 

Seppäsen tulkinnan mukaan myös osa vastakkainasettelujen avulla tuotettua 

oikeistopopulistisen minäkuvan muodostamisen prosessia.159 

Yhteiskunnallisen turvallistamisen näkökulmasta tarkasteltuna al-Hol-keskustelussa 

leiriläiset koetaan siis uhkana suomalaiselle identiteetille. Turvattavia kohteita, joiden 
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157 Seppänen 2022, 15; 40–46. 
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esitetään olevan keskustelussa uhattuna, ovat ”me suomalaiset” ja suomalainen yhteiskunta. 

Keskustelussa pyritäänkin luomaan kuvaa al-Holin leiriläisistä ei-suomalaisina korostamalla 

muun muassa heidän sitoutumistaan suomalaiselle ajattelulle vieraaseen, väkivaltaiseen 

ideologiaan, naisten omaa aktiivista päätöstä lähteä pois Suomesta sekä rinnastamalla heidät 

muihin maahanmuuttajiin. Keskustelun taustalla vaikuttavat nationalistisen diskurssin myytit 

suomalaisuudesta. Lopuksi on mahdollista todeta, että oppositio hyödyntää keskustelussa 

laajaa turvallistamisen keinovalikoimaa aina ”yksikin terroristi on liikaa” -strategiasta 

kysymyksen periaatteellisuuden korostamiseen. Naisten ja lasten palaamista vastaan 

käytetään samanlaisia argumentteja, kuin maahanmuuttokeskustelussa, esimerkiksi 

tukeutumista talousdiskurssiin ja korostamalla kulttuurista yhteensopimattomuutta. 

Turvallistamisessa käytetyt keinot saavat pontta terrorismin vastaisen taistelun diskurssin 

aineksista ja erilaisista metaforista ja niiden avulla tuotettujen mielikuvien hyödyntämisestä. 

Maahanmuuttokeskustelussa narratiivi muukalaisista uhkana suomalaiselle kansalle on 

muutenkin yleinen. Tällöin muualta saapuvat nähdään uhkana kansan kulttuuriselle 

identiteetille, arvoille, uskonnolle ja kielelle, eli sosiaalisesti jaetulle ajatukselle yhdistävistä 

tekijöistä, joiden ajatellaan pitävän suomalaista kansaa ja yhteiskuntaa koossa. 

Maahanmuuttajien kielteinen kehystäminen on vahvistanut käsitystä kantasuomalaisten ja 

muukalaisten ryhmien välisestä polarisaatiosta.160 Keskustelu al-Holin palaajista ei tässä 

suhteessa ole poikkeus, vaan todistaa, että tätä vastakkainasettelua voidaan hyödyntää, vaikka 

”muukalaiset” olisivatkin oman maan kansalaisia ja edesauttaa osaltaan tämän polarisoinnin 

jatkumista. Hyödyntämällä myyttiä yhden kulttuurin Suomesta tullaan samalla vahvistaneeksi 

ja uudelleentuottaneeksi käsitystä suomalaisuudesta tietynlaisena. 

5.2 Hegemoninen turvallisuusdiskurssi 
Keskustelu leiriläisten paluusta kehystetään aineistossa vahvasti keskusteluksi kansallisesta 

turvallisuudesta. Edellä on kuvattu jo runsaasti sitä, kuinka varsinkin oppositiopuolen 

puheessa on havaittavissa turvallistamisliikkeitä. Kaikki keskusteluun osallistuvat eivät 

kuitenkaan pyri turvallistamiseen. Turvallisuusdiskurssi on silti keskustelussa niin vahva, että 

keskustelijat eivät voi silloinkaan jättää sitä huomiotta, vaikka eivät pitäisi leiriläisten paluuta 

massiivisena turvallisuusuhkana. 
Silloin kun puhutaan kansalaisten turvallisuudesta, jopa puhutaan lasten oikeuksista, puhutaan 
äärimmäisen vakavista ja tärkeistä asioista. Mutta silti rohkenen kysyä, onko tilanne niin paha kuin tämä 
julkinen kohu antaa ymmärtää. Onko meillä niin vakavasti kansallinen turvallisuus uhattuna? [Oikealta: 
Kyllä! — Oikeudenmukaisuus!] Ja rohkenen väittää, että kun meidän oikeusjärjestelmämme, meidän 
viranomaiskoneistomme, on arvioitu maailman tehokkaimmaksi ja Suomi on arvioitu maailman 
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turvallisimmaksi maaksi, [Oikealta: Niin, toistaiseksi — Ruotsikin oli joskus!] niin me kykenemme 
tämän asian ratkomaan kaikissa tilanteissa, niissäkin tilanteissa, että nämä 11 aikuista ja 30 lasta tulisivat 
omatoimisesti Suomen rajalle. (Markus Lohi kesk)161 
 
Uskon vahvasti, että Suomen viranomaisilla on täysi toimintakyky ottaen huomioon sen, että viime 
kaudella ajettiin läpi laajamittaiset tiedustelutoimivaltuudet ja supon resurssit ja henkilöstö vietiin 
muutaman vuoden sisällä jopa tuplaan entisestään. Nyt noin 10 naista lapsineen tuntuvat aiheuttavan 
mittavan ongelman Suomenmaassa niin, että koko varautumisjärjestelmä näyttää olevan ainakin 
opposition suunnalta kaatumassa. Mihinköhän me tarvitsemme niitä mittavia valtuuksia tai Tullin, 
rajavalvonnan, poliisin resursseja, jos me emme kykene tekemään asioissa yhtään mitään. (Merja 
Kyllönen vas)162 
 
Minä vielä toistan sen, minkä tässä jo aikaisemmin yhdessä puheenvuorossani toin esille, että tässä on 
paisunut tämä yksi ilmiö nyt elämää suuremmaksi siinä mielessä, että kymmenen naista ikään kuin 
muodostaisi Suomelle merkittävän turvallisuusriskin. Minun täytyy luottaa suomalaisiin 
turvallisuusviranomaisiin, kun vastaavantyyppisiä riskitilanteita meillä on paljon tässä yhteiskunnassa. 
(Kimmo Kiljunen sd)163 

Vaikka edeltävissä otteissa puhujat pyrkivät tuomaan esille sen, ettei leiriltä mahdollisesti 

palaavia henkilöitä tulisi pitää sellaisena merkittävänä turvallisuusuhkana, jollaisena heidät 

turvallistamispuheessa pyritään esittämään, joutuvat nämäkin kansanedustajat ottamaan 

kantaa siihen, onko kyseessä ylipäätään turvallisuuskysymys. Turvallisuusdiskurssin 

hegemonisesta asemasta kieliikin se, että vaikka edustajat voivat olla keskustelussa keskenään 

eri mieltä, kaikkien on kuitenkin pakko olla turvallisuudesta jotakin mieltä. 

Kansainvälisen terrorismin torjunnan merkittävä rooli politiikassa on havaittavissa al-

Holin palaajia koskevassa keskustelussa. Puheenvuoroissa sitoudutaan voimakkaasti 

kyseiseen diskurssiin.164 Hallituspuolueetkaan eivät voi välittää kuulijoille sellaista viestiä, 

että terrorismin torjuminen ja turvallisuuden takaaminen eivät olisi heille keskeisiä teemoja, 

mikä voidaan nähdä merkkinä turvallisuusdiskurssin hegemoniasta keskustelussa. Tässä 

toisintuu myös narratiivi Suomesta aktiivisena rauhanedistäjänä maailmanpolitiikassa.165 
Suomi on osallistunut kansainväliseen Isisin vastaiseen koalitioon vuodesta 2014 lähtien. Kansainvälinen 
yhteistyö on tuottanut tulosta. Isis on Syyriassa menettänyt alueensa. Kalifaatti on kukistettu, mutta Isis 
muodostaa edelleen vakavan turvallisuusuhan, joka on otettava vakavasti. Konfliktialueilta palaavat 
terroristijärjestön riveissä taistelleet henkilöt ja heidän perheenjäsenensä nostavat terrorismin uhkaa koko 
Euroopassa. Terrorismin torjumiseksi ja sen leviämisen estämiseksi on toimittava päättäväisesti ja 
johdonmukaisesti. (Mikko Savola kesk)166 
 
Suomen pitkäaikainen linja on kaikin keinoin varautua terrorismin uhkaan ja tukea terrorismin torjuntaa. 
– – Tätä Suomen pitkää linjaa ovat olleet toteuttamassa kaikki eduskuntapuolueet. Otamme Isis-liikkeen 
uusien pesäkkeiden synnyn vakavasti. Isis nostaa jo nyt päätään Afganistanissa sekä Pohjois- ja Länsi-
Afrikassa. Kansainvälisen yhteisön työ terrorismin kitkemiseksi ei siis ole päättynyt. (Ulkoministeri 
Pekka Haavisto)167 

 
161 PTK 84/2019, 30–31. 
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Terrorismin torjunnan diskurssi nousi kansainvälisen politiikan keskiöön Yhdysvalloissa 

tapahtuneiden 9/11-iskujen jälkeen.168 Myös al-Hol-keskustelussa vahvasti esillä olevaan 

turvallisuusdiskurssiin on integroitunut elementtejä tästä terrorismin torjunnan diskurssista, 

mistä voidaan puhua interdiskursiivisuutena.169 Hallituksen ja opposition näkemykset siitä, 

minkälainen toiminta parhaiten edesauttaisi terrorismin uhkan ja väkivaltaisen ideologian 

leviämisen torjuntaa, eivät ole kuitenkaan samanlaiset. Hallitus esimerkiksi näkee lasten 

palauttamisen Suomeen keinona toteuttaa terrorismin vastaista taistelua. Toimimalla näin 

estettäisiin hallituspuolueiden mukaan lasten myöhempi mahdollinen radikalisoituminen 

verrattuna sellaiseen tilanteeseen, jossa he jäisivät pitkäksi aikaa leiriympäristöön. 
Haluamme poistaa kasvualustan terrorismilta Suomessa ja muualla maailmassa. [Sebastian Tynkkynen: 
Miksi tuotte sitten? — Puhemies koputtaa] Al-Holin leirillä olevien lasten auttaminen normaaliin, 
turvalliseen elämään ja päiväkotiin tai koulunpenkille on mielestämme tärkeä osa radikalisaation vastaista 
työtä. (Ulkoministeri Pekka Haavisto)170 
 
Miksei sitten turvallisuusuhkaa muodosta tilanne, jossa lapset jäisivät edelleen leirille, radikalisoituisivat 
siellä, mikäli säilyisivät hengissä, ja sitten myöhemmin palaisivat kotimaahan — maahan, joka on heidät 
hylännyt? Eikö se ole minkäänlainen riski? (Merja Kyllönen vas)171 
 
Mikään muu ei ole omiaan aiheuttamaan katkeruutta ja vihaa kuin se, että joku hylkää sinut, hylkää siksi, 
että joku muu on tehnyt vääriä ratkaisuja aiemmin. Todellinen riski on se, että apua tarvitsevat lapset 
suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle, vankioloihin seuraamaan kurjuutta ja väkivaltaa, seuraamaan 
kuolemaa. (Noora Koponen vihr)172 

Ajatuksena on tällöin se, että toimivin keino väkivaltaisen radikalisoitumisen torjumiseksi 

olisi puuttua tilanteeseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tukea paluuta 

yhteiskunnan normaalien toimintojen piiriin. Opposition suhtautuminen kysymykseen on 

moniulotteisempi. 
– – vielä kerran korostan sitä, että lapsia pitää auttaa. Lapset pitää saada pois tilanteesta, jossa he 
radikalisoituvat, heillä on mahdollisuus radikalisoitua ja jossa heidän terveytensä ja jopa henkensä saattaa 
olla uhattuna. (Paula Risikko kok)173 
 
Lastenkaan muodostamaa uhkaa ei pidä väheksyä. Lapset ovat altistuneet vuosia kestävälle aivopesulle, 
ja Isisin tiedetään käyttäneen pieniäkin lapsia teloitusten ja muiden rikosten tekemiseen. Osa leirillä 
olevista lapsista on tiettävästi täysi-ikäisiä tai lähellä täysi-ikäisyyttä, ja he ovat saattaneet osallistua 
taistelutoimintaan. [Ilkka Kanerva: Ja -koulutukseen!] (Jussi Halla-aho ps)174 
 
Viattomat lapset ovat joutuneet todella ikävään välikäteen, ja kun heidät nyt ollaan tuomassa Suomeen, 
on kuitenkin pidettävä mielessä, että he saattavat jo muutaman kuukauden tai vuoden kuluessa, riippuen 
heidän iästään, muodostaa turvallisuusuhan maamme viattomille lapsille ja aikuisille. Lapset ovat pahasti 
aivopestyjä radikaaliin ideologiaan. (Jukka Mäkynen ps)175 
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Edustaja Risikon näkemys on hyvin samankaltainen kuin edellä esitetyissä hallituspuolueiden 

puheenvuoroissa. Perussuomalaiset edustajat tiedostavat myös radikalisoitumisen 

mahdollisuuden, mutta sen ennaltaehkäisy ei muodostu perusteeksi auttaa lapsia. Siitä 

muodostuu ennemminkin keino korostaa sitä, että radikalisoituminen on voinut jo tapahtua, ja 

näin tapa korostaa lasten mahdollisesti aiheuttamaa turvallisuusuhkaa. ”Viattomien lasten” 

erottaminen ”maamme viattomista lapsista” on lisäksi jälleen yksi valinta kategorisoida 

leiriläisiä suomalaisuuden ulkopuolelle. Valtiolliset pyrkimykset hallita uskontoja ja tukea 

maltillista islamia käyvät kuitenkin ilmi kummankin puolen puheista, joissa viestitään, että 

radikalisoituminen ei ole missään olosuhteissa toivottu lopputulos. 

Leiriläisten mahdollisesta paluusta aiheutuvaa uhkaa pyritään korostamaan tekemällä 

asian käsittelystä merkittävä, periaatteellinen ennakkotapaus. Tällöin uhkaksi eivät muodostu 

niinkään leiriltä palaajat itse, vaan liian sinisilmäisenä pidetty auttamistoiminta, jonka 

esitetään johtavan siihen, että valtio tulee joutumaan tulevaisuudessakin joustamaan 

turvallisuudesta vastaavissa tilanteissa. Esitetty turvallisuusuhka ei siis ole niinkään välitön tai 

konkreettinen vaan piilee siinä, minkälaiseksi suomalainen yhteiskunta tulee kehittymään, jos 

väestön valtavirran ajattelusta poikkeavia henkilöitä nyt kohdellaan suopeasti. 
Monesta voi tuntua, että keskustelu 40 ihmisen palautuksesta heidän kotimaahansa on saanut 
suhteettomat mittasuhteet. Kyse on kuitenkin erittäin merkittävästä periaatteellisesta kysymyksestä ei 
ainoastaan siitä syystä, että Suomeen ollaan palauttamassa länsimaita ja Suomea vastaan taistelevan 
terroristijärjestön jäseniä, vaan myös siitä syystä, että poliittisen päätöksenteon avoimuus on demokratian 
kannalta erityisen tärkeä ja merkittävä asia. (Harry Harkimo liik)176 
 
Parikymmentä ihmistä ei ole suuri määrä edes suhteutettuna Suomessa jo nyt oleviin islamisteihin ja 
Isisin kannattajiin. Tapauksella on kuitenkin suuri periaatteellinen merkitys ja kauaskantoisia seurauksia. 
Isis ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kansainvälinen terroristijärjestö. Suomi ei voi viestittää olevansa 
turvasatama, josta voi lähteä ulkomaille tekemään silmittömiä rikoksia ja jonne voi muina miehinä ja 
naisina palata jäähdyttelemään, kun olot konfliktialueilla käyvät epämukaviksi. (Jussi Halla-aho ps)177 
 
Jokainen Isis-vaimo on Daeshin eli kalifaatin eli Islamilaisen valtion jäsen. Daesh eli Isis on 
terroristijärjestö. Terroristijärjestön jäsenyys on rikos kansainvälisten sopimusten mukaan. On perin 
kummallista, jos Suomesta terroristijärjestöön lähteneet naiset tuodaan hallituksen poliittisella 
siunauksella takaisin Suomeen. Tällainen hallituksen linja on erittäin vaarallinen, Suomen 
kokonaisturvallisuutta alentava ja suorastaan pelottava ennakkopäätös. (Juha Mäenpää ps)178 

Turvasatama-ajattelu sitoo keskustelun jälleen terrorismin vastaisen taistelun diskurssiin. 

Tällöin perusteeksi leiriläisten palautuksen vastustamiselle muodostuu se, että kaikkien 

maiden tulisi noudattaa asiassa tiukkaa linjaa, jotta mistään valtiosta ei kehittyisi terrorismiin 

suopeammin suhtautuvaa turvapaikkaa, jossa terroristisia verkostoja on mahdollista kehittää 

ja jossa terroristisiin tekoihin osallistumisesta ei koidu ankaria seuraamuksia.179 Erityisen 
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uhkaavana näyttäytyykin skenaario, jonka mukaan leiriltä palaavat henkilöt tulevat jatkamaan 

radikalisoitunutta toimintaa Suomessa ja levittävän haitallisena pidettyä ideologiaa muiden 

ihmisten keskuuteen. Tällainen väite sisältää oletuksen siitä, että muutkin muslimit maassa 

vain hyväksyisivät radikaalin agendan ilman kriittistä harkintaa.180 Uhkan korostetaan tulevan 

maahan ulkopuolelta, ei Suomen sisältä. 

Turvallisuusteeman keskeisyys al-Hol-keskustelussa ilmenee aineistossa myös 

pohdintoina terrorismilainsäädännön kiristämisestä. Terrorismilainsäädännön 

muutostarpeiden tarkastelu oli osana myös hallituksen ennen keskustelua julkaisemaa 

linjausta181, ja yleinen tahtotila muutostarpeiden arvioinnille ja mahdollisesti lainsäädännön 

kiristämiselle vaikuttaa olevan eduskunnassa varsin suopea. 
Ruotsissa vuonna 16 hyväksytty laki teki rangaistavaksi matkat, joiden tarkoituksena on valmistella tai 
tehdä terroririkoksia. Terrorijärjestön jäsenyyden tai yhteistyön sen kanssa kieltävä laki tulee voimaan 
vasta elokuun alusta. Lainsäädännöllisesti olemme täällä Suomessa jälkijunassa. Me tarvitsemme 
Pohjoismaissa terrorismia koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamista. (Peter Östman kd)182 
 
Keskustan eduskuntaryhmä katsoo, että tällä vaalikaudella on laadittava lainsäädäntö, jonka mukaan 
terroristijärjestöön kuuluminen, sen avustaminen tai ihmisten rekrytoiminen siihen, ovat rikoksia. 
Ruotsissa vastaavanlainen lainsäädäntö on jo laadittu. (Mikko Savola kesk)183 
 
Nämä turvallisuuskysymykset ovat nyt entistä painotetummin esillä, ja se on hyvä, kun tähän liittyvät 
myöskin nämä terrorismilainsäädännön uudistamistarpeet. Pidän sitä erinomaisen hyvänä. (Ulkoministeri 
Pekka Haavisto)184 

Lainsäädännön keinoin toivotaan keskustelussa useaan otteeseen terroristijärjestön 

jäsenyyden, terroristiseen toimintaan rekrytoinnin ja terroristisessa toiminnassa avustamisen 

määrittelemistä rikoksiksi. Terrorismilainsäädännön kiristämisen voisi nähdä siinä mielessä 

tasa-arvoisuutta lisäävänä, että rikosten kohtelu taustaideologioista riippumatta olisi ehkä 

tällöin tasaveroisemmin säänneltyä. Toisaalta terrorismi on kuitenkin politisoitunut ja 

latautunut termi. Terroristiksi kutsuminen on tulosta valinnoista, ja järjestöjen nimeäminen 

terroristijärjestöiksi on myös poliittista toimintaa. Esimerkiksi äärioikeistolaisia 

väkivallantekoja ei aina tuomita niin helposti terrorismiksi kuin islamistisesti motivoitunutta 

väkivaltaa.185 

Aineistossa on kuitenkin myös joitakin sellaisia otteita, joissa otetaan kantaa niinkin 

äärimmäisen keinon käyttöön kuin kansalaisuuden poistamiseen. 
Lisäksi Liike Nyt pitää tärkeänä selvittää, ovatko nykyisen lainsäädännön rangaistukset 
terroristijärjestöön kuulumisesta ajantasaiset. Olisiko syytä esimerkiksi Tanskan tavalla säätää laki, jonka 
myötä kaksoiskansalaisilta voitaisiin poistaa kansalaisuus, jos he liittyvät terroristijärjestöön? 
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Lainsäädännön tulee olla oikeudentajun mukaista ja yhtäläinen Suomelle läheisten verrokkimaiden 
kanssa. (Harry Harkimo liik)186 
 
On selvää, että kansalaisuuslakia on muutettava niin, että kansalaisuus voidaan tarvittaessa ottaa pois. 
Terroristijärjestön toimintaan lähteminen on sellainen teko, jonka pitäisi täyttää kansalaisuuden 
poistamisen tunnusmerkit. Esimerkiksi Tanska on tehnyt lakimuutoksen, jonka perusteella kansalaisuus 
on otettu pois Isis-toimintaan lähteneiltä henkilöiltä. Vastaava lakimuutos voidaan varmasti tehdä myös 
Suomessa, kunhan poliittista tahtoa löytyy. (Ano Turtiainen ps)187 
 
Kansainvälisten sopimusten mukaan kaikilla ihmisillä on oltava oikeus kansalaisuuteen. Tästä huolimatta 
täältä löytyy useita edustajia, jotka haluaisivat vastoin kansainvälisiä sopimuksia ja Suomen perustuslakia 
poistaa Suomen kansalaisuuden ja asettaa elinikäisen maahantulokiellon Syyrian alueelle lähteneille. 
Oikeusvaltiossa ei ole mitään perusteita tuomita ihmisiä al-Holin vankileirin kaltaisiin olosuhteisiin 
huutoäänestyksellä tai gallupien nousun toivossa. (Bella Forsgrén vihr)188 

Kahdessa ensimmäisessä otteessa viitataan Tanskan tekemään lakimuutokseen, jonka 

perusteella kansalaisuuden poistaminen terrorismiin kytköksissä olevilta kaksoiskansalaisilta 

on mahdollista, ja ehdotetaan tällaista lakia varteenotettavaksi vaihtoehdoksi myös Suomessa. 

Kaksoiskansalaisuutta on tällöin mahdollista käyttää turvallistamisen välineenä.189 Kuten 

Shamima Begumin tapauksen yhteydessä, voidaan tässäkin kuitenkin tulkita, että 

kansalaisuuskysymys nostetaan esille myös sen vuoksi, että leiriläiset eivät sovi 

suomalaisuuden arkkityyppiin, jonka vuoksi ”todellinen” suomalaisuus jää heille jossain 

määrin tavoittamattomaksi.190 Kolmas ote suhtautuu kriittisesti ajatukseen, että valtio voisi 

turvallisuuteen vedoten hylätä kaikki vastuunsa kansalaisiaan kohtaan. 

Yksi turvallisuusargumenttien ominainen piirre on niiden hypoteettinen ja 

kontrafaktuaalinen luonne. Ne liittyvät aina tulevaan aikaan ja vaihtoehtoisiin tapoihin nähdä 

tulevaisuus. Turvallisuutta koskevat väittämät sisältävät aina ennakointia siitä, mitä tulee 

tapahtumaan, jos johonkin tilanteeseen ei reagoida, kuin myös siitä, minkälainen lopputulos 

oletettavasti jollakin valitulla toimintalinjalla olisi. Yhteiskunnat eivät kuitenkaan ole 

suljettuja ja deterministisiä, mekaanisia systeemejä, joissa turvallisuusongelmia voitaisiin 

objektiivisesti ennakoida. On aina valinta päättää käsitellä jotakin asiaa 

turvallisuuskysymyksenä, sillä asian konseptualisoiminen tietynlaiseksi on toimijan päätös ja 

näin aina politiikkaa. Toimijat voivat kuitenkin tehdä valinnan suurtenkin haasteiden 

käsittelemisestä toisin keinoin ja olla turvallistamatta niitä.191 Seuraavassa luvussa tarkastelen 

sitä, kuinka eduskunnan al-Hol-keskustelussa on valittu vaihtoehtoisia tapoja kysymyksen 

tarkastelulle ja millä keinoilla kysymyksen turvallistamista on pyritty purkamaan. 

 
186 PTK 84/2019, 17. 
187 PTK 84/2019, 64. 
188 PTK 84/2019, 50. 
189 Midtbøen 2019. 
190 Masters & Regilme 2020. 
191 Buzan ym. 1998, 32. 
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6 Haastavat diskurssit 

6.1 Ei-erotteleva puhe ja Suomen vastuu kansalaisistaan 
Leiriläisten ulkopuolisuutta korostavaa diskurssia haastamaan keskustelussa muodostuu 

kokonaisuus ei-erottelevasta puheesta, jossa leiriläisten suomalaisuutta ja roolia yhteiskunnan 

jäseninä ei pyritä häivyttämään pois tai esittämään heitä ennen kaikkea radikaalin ideologian 

kannattajina. Tämänkaltaisia kannanottoja esiintyy aineistossa yksinomaan hallituspuolueiden 

edustajien puheissa. 
Yksikään lapsi ei ole väärä eikä yksikään lapsi saa olla uhrina sille, että joidenkin aikuisten pelot ja 
ennakkoluulot sanelevat sen, kenen lapsen koti Suomi on. (Noora Koponen vihr)192 
 
Leirin suomalaiset lapset ovat meidän lapsiamme, koska he ovat suomalaisia. (Pekka Aittakumpu kesk)193 
 
Ja, arvon oppositio, ei ole Isis-lapsia, on vain lapsia. (Sofia Virta vihr)194 
 
Näemme myöskin hyvin huolestuttavana valtioneuvoston piirissä sellaisen kehityksen, että lapset olisivat 
leirillä viisi vuotta, ehkä kymmenen vuotta, muuttuisivat 5-vuotiaista jässiköistä 15-vuotiaiksi kavereiksi, 
jotka eivät ole nähneet mitään muuta kuin Isis-leiriä, ja he ovat suomalaisia — he ovat suomalaisia. He 
eivät ole ehkä käyneet mitään kouluja ja ovat sitten murrosiässä. Millainen turvallisuusriski tästä tulee, se 
on myöskin tässä kokonaisuudessa arvioitava. (Ulkoministeri Pekka Haavisto)195  
 
Eli vastakkain on asetettu kaksi asiaa, jotka eivät tosiasiassa ole vastakkain: lasten oikeudet ja tietenkin 
kaikkien suomalaisten oikeus turvalliseen elämään ja turvallisuuteen. – – ja on ollut nyt vähän 
häkellyttävä politikoinnin sävy tässä keskustelussa, jota tästä tänään on käyty, koska meidän pitäisi ottaa 
tämä asia asiana. (Kimmo Kiljunen sd)196 

Näistä otteista käy ilmi ajatus siitä, että Suomeen mahdollisesti palaavien ei tarvitse perustella 

suomalaisuuttaan tai ansaita paikkaansa yhteiskunnassa. Leirin lapsista puhuminen ”meidän 

lapsinamme” on vahva osoitus siitä, että puhuja luokittelee lapset kuuluviksi ”meihin 

suomalaisiin”. Tässäkin käy ilmi ajatus suomalaisuudesta kuviteltuna yhteisönä, syvänä 

toveruutena ja yhdistävänä tekijänä.197 Myyttejä ei siis hyödynnetä ainoastaan ulkopuoliseksi 

tekemisessä, vaan myös perusteluna auttaa leiriläisiä. Edustaja Kiljusen lausumassa 

haastetaan lisäksi luvussa 5.1.1 käsitelty tapa asettaa vastakkain leiriläisten oikeudet ja 

suomalaisten turvallisuus, minkä avulla luotiin vaikutelma siitä, että leiriläiset eivät ole osa 

suomalaisten kokonaisuutta. Vetoomus ”asian ottamisesta asiana” on myös pyrkimys 

palauttaa kysymyksen käsittelyä turvallistavista näkökulmista tavallisen päätöksenteon piiriin. 

 

 
192 PTK 84/2019, 47. 
193 PTK 84/2019, 49. 
194 PTK 84/2019, 42. 
195 PTK 84/2019, 72–73. 
196 PTK 84/2019, 37. 
197 Anderson 2016, 5–7. 
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Turvallisuutta painottavia argumentteja vastaan aineistosta muodostuu tulkintani 

mukaan Suomen vastuuta korostava näkemys. Tällöin se, että Suomi voisi turvallisuussyistä 

jättää kansalaisiaan noutamatta leiriltä, ei muodostu vaihtoehdoksi, koska Suomen tulisi tehdä 

oma osansa tilanteen ratkaisemisessa. 
Sotatoimet terroristijärjestö Isisiä vastaan ovat päättyneet menestyksellisesti. Suurin ansio tästä lankeaa 
Irakin ja Syyrian kurdeille. Heidän toimintaansa kansainvälinen yhteisö, myös Suomi kurdien 
kouluttajana, on tukenut. Avointen sotatoimien päättyminen ei ole tilannetta vielä ratkaissut. Syyriaan, al-
Holin vankileirille on päätynyt melkein 70 000 Isisin riveissä toiminutta ihmistä, heistä 90 prosenttia 
naisia ja lapsia. Kansainvälisen yhteisön on osallistuttava tilanteen selvittämiseen. (Erkki Tuomioja sd)198 
 
Haluan uskoa, että suomalainen yhteiskunta on varautunut yksittäisten henkilöiden tuomaan 
radikalisoitumisen ja terrorismin riskiin. – – Huomioon on rehellisyyden nimissä otettava myös se, ettei 
Isis-taistelijoiden tai heidän perheidensä valvonta voi loputtomasti olla jo paljon länsimaidenkin eteen 
tehneiden kurdien vastuulla. (Inka Hopsu vihr)199 
 
Isis on raakalaismainen terroristijärjestö, jonka kansainvälinen yhteisö on onneksi saanut kukistettua. 
Tämän kamppailun eturintamassa taistelivat kurdit, jotka nyt painivat myös jälkien siivoamisen kanssa. 
Syyrian leireillä on edelleen tuhansia ulkomaalaisia lapsia. He ovat ennen kaikkea lapsia ja sodan uhreja, 
ja Suomen velvollisuus on huolehtia suomalaisista lapsista, ei jättää heitä alueen muutenkin vaikeassa 
tilanteessa olevan hallinnon huoleksi. (Saara Hyrkkö vihr)200 

Myös näissä otteissa aktivoituu yhteisen terrorismin vastaisen taistelun diskurssi.201 Onkin 

mielenkiintoista, kuinka saman diskurssin aineksilla voidaan aineistossa perustella erilaisia 

toimintalinjoja: toisaalta yhteisen kamppailun nimissä perustellaan sitä, miksi Suomen linja ei 

voi olla muiden maiden toimintalinjaa löyhempi, ja toisaalta taas sitä, kuinka yhteisen 

kamppailun osana jokaisen valtion tulisi ottaa vastuuta omista kansalaisistaan. 

Vastuuta korostava näkökulma tavallaan myös haastaa maahanmuuttokeskusteluun 

linkittyvää eurokeskeisyyttä ja al-Holin kysymyksessäkin korostuvaa asian esittämistä 

suurena ongelmana juuri omalle valtiolle, sillä al-Holin leiriläisten kokonaismäärää 

tarkasteltaessa suomalaisten osuus on pieni. Leirin lähialueen maissa tilanne sen sijaan on 

toisenlainen. Edustaja Aittakumpu esittää kriittisen huomion aiheesta: 
Arvoisa herra puhemies! Haluaisin aluksi esittää arvoituksen: mitä se on, kun vaatii, että ulkomailta tänne 
tulleet ja rikoksiin syyllistyneet tulee pikaisesti palauttaa kotimaahansa, mutta täältä kotimaasta 
ulkomaille lähteneitä ja siellä rikoksiin syyllistyneitä ei pidäkään palauttaa kotimaahansa? (Pekka 
Aittakumpu kesk)202 

Arvoitus tuo esille kaksinaismoralismin, jota sivuttiin jo alaluvussa 5.1.3 

kustannusargumenttien käsittelyn yhteydessä. Mikäli ulkomailta Suomeen saapuneet ja 

rikoksiin syyllistyneet tulisi palauttaa kotimaihinsa, koska he muuten muodostavat uhan 

suomalaisten turvallisuudelle, olisi johdonmukaista toimia käänteisessä tilanteessa samoilla 

säännöillä. Puheenvuoron sanoma onkin hyvä osoitus siitä, kuinka asian kehystäminen 

 
198 PTK 84/2019, 6. 
199 PTK 84/2019, 62. 
200 PTK 84/2019, 66. 
201 Archer & Malkki 2013, 80–81; 92–93. 
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turvallistamisen kautta on aina poliittinen valinta.203 Vaatimus siitä, että leirin naisia ei tule 

missään tapauksessa palauttaa takaisin Suomeen, saa erilaisen merkityksen, kun sitä tulkitaan 

suhteessa laajempaan maahanmuuttokriittisen keskustelun kontekstiin.204 

Äärimmäisen mielenkiintoinen on lisäksi seuraava esimerkkiote, jossa 

perussuomalainen puhuja kertoo tutkimuksesta, joka käsittelee väkivaltaisille taistelukentille 

lähteneiden ihmisten motiiveja. 
Seuraavaksi mukaillen lainaan Iltalehden uutista 1.5.2016: ”Muslimiväestöön suhteutettuna Suomesta on 
liittynyt eniten ihmisiä Isisiin. Koko väestöön suhteutettuna Suomi on lähtömaana sijalla 28. Suomessa 
asuva muslimi lähtee kaikista maailman maista todennäköisimmin taistelemaan äärijärjestö Isisin 
riveihin, kertoo Jerusalemin yliopistossa tehty tutkimus. Miksi juuri Suomesta? Tutkimuksessa pohditaan 
sitä, miksi juuri Suomesta päädytään lähtemään väkivaltaisille taistelukentille. Syyt löytyvät lähtömaiden 
piirteistä: maista, jotka ovat etnisesti ja kielellisesti hyvin homogeenisiä — kuten Suomi — liitytään 
Isisiin eniten. ’Mitä homogeenisempi isäntämaa on, sitä suuremmat vaikeudet maahanmuuttajilla, kuten 
Lähi-idän muslimeilla, on sulautua väestöön. Kuten aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, eristäytyminen 
saa aikaan sen, että jotkut heistä radikalisoituvat’, tutkimuksessa todetaan.” (Juha Mäenpää ps)205 

Puheenvuoron tarkoituksena on mitä ilmeisimmin pyrkiä korostamaan sitä, että 

maahanmuuttajien on haastavaa sulautua suomalaiseen väestöön, ja tämä aiheuttaa joidenkin 

henkilöiden kohdalla radikalisoitumista. Asetelman on luultavasti tarkoitus viestiä siitä, että 

maahanmuuttajissa täytyy olla jotakin vikaa, koska heillä on haasteita sopeutua elämään 

Suomessa. Vastoin oletettua alkuperäistä tarkoitustaan katkelma nostaa kuitenkin esille sen, 

että ehkä Suomi ei olekaan ihanteellinen isäntämaa. Katkelmassa todetaan selkeästi, että syyt 

lähtemiselle löytyvät lähtömaiden piirteistä. Vaikka muslimiperheiden Suomessa kokemat 

erilaiset haasteet eivät välttämättä ole radikalisoitumisen juurisyy, niillä on kuitenkin 

vaikutusta perheiden elämään.206 Katkelma kuitenkin valottaa vallitsevaa epäkohtaa: sen 

sijaan, että kiinnitettäisiin enemmän huomiota niihin tekijöihin, minkä vuoksi Suomessa voi 

olla haastavaa elää jollain tapaa valtaväestön kulttuurista eroavalla tavalla, ratkaisuna nähdään 

rajojen sulkeminen ja erilaisten ihmisten pitäminen Suomen ulkopuolella. 

6.2 Haastava ihmisoikeusdiskurssi 
Eduskunnan keskustelussa ilmenee myös pyrkimyksiä käsitteellistää kysymys muutenkin kuin 

turvallistamisen kautta. Oikeusvaltioperiaatteeseen vetoamalla pyritään purkamaan al-Hol-

kysymyksessä vahvasti esillä olevaa turvallisuusnäkökulmaa. 
Kysymys on se, että toimitaanko meidän lainsäädännön mukaisesti, luotammeko siihen, että meillä on 
oikeusvaltio, joka toimii niin, että tässä salissa säädetään lait, viranomaiset päättävät yksittäisissä 
tapauksissa, miten lakia sovelletaan, ja jos on kyse rikoksista, niin tuomioistuimet tuomitsevat. 
Luotammeko tähän? (Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson)207 
 

 
203 Buzan ym. 1998, 29. 
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Voi tuntua — ja tuntuukin — monien oikeustajun vastaiselta, että auttaessamme lapsia saatamme tulla 
auttaneeksi myös jotakuta, joka on voinut syyllistyä rikokseen. Tätä varten oikeusvaltio on olemassa, ja 
juuri tällaisissa hetkissä se punnitaan. (Saara Hyrkkö vihr)208 

Osa kansanedustajista siis tekee valinnan käyttää asian ratkaisemisessa muita keinoja kuin 

turvallistamista, ja käsitteellistää tilanteen eri tavalla. Turvallistamisen ollessa politisoinnin 

äärimmäinen muoto, oikeusvaltioperiaatteen korostaminen purkaa kysymyksen 

turvallistamista purkamalla kysymyksen politisointia. Tilanne ei tällöin enää näyttäydy 

turvallisuuskysymyksenä tai edes poliittisena kysymyksenä, vaan ennen kaikkea juridisesti 

ratkaistavissa olevana tapauksena. 
Al-Holin tilannetta on pyritty selvittämään jo ennen Antti Rinteen hallitusta. Kysymys on ennen kaikkea 
oikeudellinen, ei poliittinen. Suomen valtion ja viranomaisten on toimittava lain, perustuslain ja 
kansainvälisten sopimusten mukaan. Tämä ei ole valintakysymys. Tämä ei ole poliittisista suhdanteista tai 
päätöksistä riippuvaista tai asia, josta voitaisiin poliittisin päätöksin poiketa. (Veronika Honkasalo vas)209 
 
Syyrian al-Holin leirillä olevien lasten ja heidän äitiensä tapauksessa moni on ollut valmis sivuuttamaan 
oikeusvaltion keskeisimmät periaatteet, kuten perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten 
noudattamisen. Kysymyksestä, jonka tulisi ensisijaisesti olla juridinen, on tullut poliittinen. (Bella 
Forsgrén vihr)210  

Esittämällä asian oikeusvaltioperiaatteen näkökulmasta vältytään ottamasta kantaa siihen, 

ovatko leiriläiset riittävän suomalaisia vai eivät, koska ihmisoikeuksien ja niiden perusteella 

tapahtuvan auttamisen nähdään kuuluvan jokaiselle. Tässä mielessä länsimaisen demokratian 

ihanne, jonka avulla aineistossa osoitetaan leiriläisten olevan toista maata, taipuu myös 

leiriläisten oikeuksien puolustamisen keinoksi. Terrorismin vastaisen taistelun diskurssi 

aktivoituu myös tässä osassa aineistoa, jossa todetaan, että leiriläisten auttamatta jättäminen 

olisi vastapuolen tavoitteiden mukaista. 
Olisi terroristien toiveiden täyttymys, jos me tässä tilanteessa kääntäisimme selkämme näille lapsille, sillä 
samalla kääntäisimme selkämme myös oikeusvaltioperiaatteelle, ihmisoikeuksille ja inhimillisyydelle. Se 
olisi suurin voitto, minkä yksikään terrorijärjestö voisi koskaan millään operaatiollaan saavuttaa. 
Hallituksen linja on selkeä ja oikea: tässä ei ole kysymys mielipiteestä vaan lainsäädännön 
noudattamisesta. On häpeällistä, kuinka härskisti oppositio politikoi tällä asialla ja lasten hädällä. (Hanna 
Holopainen vihr)211 

Siinä missä opposition puolelta esitetyissä näkemyksissä kysymystä pidettiin vaarallisena 

ennakkotapauksena suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden ja turvallisuuden kannalta, 

haastavissa puheenvuoroissa ihmisoikeuksien universaalius ja valtion arvopohja nousevat 

keskiöön. Valittava toimintalinja esitetään ratkaisevan merkittävänä, koska sen esitetään 

ennakoivan sitä, tullaanko oikeusvaltion periaatteista ja oikeuksien kunnioittamisesta 

jatkossakin joustamaan, mikäli näin tehdään nyt. 
Jos me rupeamme suhteellistamaan oikeuksia, subjektiivisesti arvottamaan ihmisiä ja ajattelemaan, että 
oikeusvaltio on asia, jota sovelletaan jotenkin valikoiden, niin silloin murtuu koko se perusta, jonka päälle 
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[Puhemies koputtaa] tämä maa on rakennettu. Ja se, arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ei ole 
isänmaallista. [Eduskunnasta: Juuri näin!] (Anders Adlercreutz r)212 
 
Mutta me tiedämme myöskin kansainvälisestä kehityksestä, että oikeusvaltion periaatteiden pysyminen ei 
ole itsestäänselvyys. Oikeusvaltion puolustaminen on Suomen vielä jatkuvan EU-puheenjohtajakauden 
keskeisiä teemoja. – – Oikeusvaltio suhtautuu kansalaisiin kansalaisina, lapsiin lapsina. Se ei arvota 
ihmisiä sen mukaan, mitä mieltä nämä ovat, eikä suhtaudu lapsiin sen perusteella, mitä näiden lasten 
vanhemmat ovat tehneet, ja siitähän tässä välikysymyskeskustelussa on kysymys. (Satu Hassi vihr)213 

Esille nousee ajatus siitä, että ollakseen hyvän ja puolustamisen arvoinen, sellainen 

millaiseksi suomalainen yhteiskunta leiriläisten paluuta vastustavissa argumenteissa esitetään, 

Suomen tulisi myös toimia tämän ihanteen mukaisesti. Ihmisoikeuksien toteutumista ei tulisi 

kohdella itsestäänselvyytenä, vaan niiden toteutumisen edistäminen vaatii tietoista ja 

aktiivista toimintaa. Suuremman painoarvon antaminen ihmisoikeusnäkökulmalle on toki 

joillekin puolueille ominaista heidän kaikessa toiminnassaan, ei ainoastaan al-Holin 

kysymyksessä. Esimerkiksi Herneahon vaaliohjelmia ja maahanmuuttoa käsittelevän 

tutkimuksen mukaan ihmisoikeusdiskurssia hyödyntävät erityisen painokkaasti 

vasemmistoliitto ja RKP, mutta myös kristillisdemokraatit, vihreät sekä SDP. Herneahon 

mukaan ihmisoikeusdiskurssi on maahanmuuttokeskustelun muista diskursseista poikkeava 

siinä suhteessa, ettei ihmisoikeusdiskurssi välttämättä tee erottelua valtaväestön ja 

maahanmuuttajien välillä.214 

Maahanmuuttokeskustelun yhteydessä on tutkimuksissa havaittu samankaltaista 

tematiikkaa. Laine esittää, että maahanmuuttokeskustelun taustalla eivät vaikuta vain 

toiseuden pelko tai huolet aiheutuvista kuluista, vaan keskustelua motivoi osaltaan myös huoli 

omina pidettyjen arvojen kestävyydestä hankalissa tilanteissa. Kun yksilö kyseenalaistaa 

perustavanlaatuisten arvojensa jatkuvuuden ja kuvitellun yhteisön koherenssin, ontologisen 

turvattomuuden tuntemus korostuu. Turvattomuutta lisää siis paitsi ulkoinen uhka, myös 

eritoten se, että paine on saanut ”meidät” käyttäytymään normaalista poikkeavalla tavalla ja 

etääntymään arvoista, joille oma yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus perustuvat.215 EU:n 

maahanmuuttokeskustelussa, josta Suomikaan ei ole erillinen, on havaittavissa Euroopan 

menneisyyttä kavahtava diskurssi, mikä nostaa monikulttuurisuuden tavoittelun ja rasismin 

kitkemisen tärkeiksi politiikan kohteiksi. Pelko 1900-luvun ensimmäisen puoliskon 

äärimmäisen nationalismin ja muukalaisvihaisten reaktioiden elpymisestä on osa keskustelua 

ja aktivoituu maahanmuuton politisoinnin yhteydessä.216 
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Keskustelun pohjalta onkin mahdollista tehdä päätelmä siitä, että haastavat diskurssit 

jäävät turvallisuuden hegemonian jalkoihin. Vaikka Suomen vastuuta ja 

oikeusvaltioperiaatetta painottavissa näkemyksissä haastetaankin sellainen turvallistamisen 

tapa, jossa suomalaisen yhteiskunnan esitetään olevan leiriläisten mahdollisen paluun vuoksi 

eksistentiaalisen uhkan partaalla, al-Hol-kysymyksen turvallisuudellinen ulottuvuus näkyy 

kuitenkin myös näissä lähestymistavoissa. Turvallisuuskysymyksen hegemonisuus käy ilmi 

siitä, että turvallisuutta ei voida keskustelussa ohittaa, vaikka sillä olisikin muu kärki, kuin 

leiriläisten näkeminen turvallisuusuhkana: tällöin uhkana on ihmisoikeuksien 

toteutumattomuus ja oikeusvaltioperiaatteen rappeutuminen. Kukaan ei keskustelussa väitä, 

että kyseessä ei olisi turvallisuusuhka; lopulta kyse on vain tarkastelukulmasta. 

Hegemonisia diskursseja ei ole olemassa ilman niitä ylläpitäviä käytäntöjä. Poliittinen 

puhe ja mediapuhe ovat ratkaisevan tärkeässä osassa käytänteiden ylläpidossa. Näissä 

käytännöissä hegemoniset diskurssit on kuitenkin mahdollista muotoilla uudelleen. 

Elementtejä eri diskursseista on mahdollista yhdistellä uudella tavalla, minkä kautta voidaan 

purkaa vanhaa järjestystä.217 Tässä tutkielmassa onkin nostettu esille, kuinka samojen 

diskurssien aineksilla, esimerkiksi terrorismin vastaiseen kamppailuun viittaamalla, voidaan 

perustella toisistaan poikkeavia toimintalinjoja al-Holin tilanteessa. 

7 Johtopäätökset 
Buzan, Wæver sekä de Wilde asettuvat teoksessaan vastustamaan ”mitä enemmän 

turvallisuutta, sitä parempi” -ajatusta. Turvallisuusargumenttien käyttö pitäisi heidän 

mukaansa sen sijaan nähdä epäonnistumisena käsitellä asiaa normaalin politiikan 

kysymyksenä. Mikäli joissakin tilanteissa kysymys kuitenkin päätetään käsitteellistää 

turvallistamisen kautta, ei tulisi kuitenkaan uskoa, että kyseessä on harmiton heijastuma siitä, 

että jokin todella on turvallisuusuhka. On aina valinta turvallistaa tai hyväksyä 

turvallistaminen.218 Näitä valintoja ja yrityksiä luonnollistaa al-Holin leiriläisten aiheuttamaa 

turvallisuusuhkaa olen tutkimuksessani pyrkinyt tekemään näkyväksi. 

Ei ole lainkaan merkityksetöntä, minkälaista kieltä kansanedustajat leiriläisistä 

eduskunnan keskustelussa käyttävät. Asemansa puolesta heillä on paljon valtaa vaikuttaa 

siihen, minkälaiseksi ihmisten käsitykset erilaisista asioista muodostuvat.219 Puheella voi siis 

olla monenlaisia konkreettisia seurauksia liittyen esimerkiksi siihen, minkälaista kohtelua 

 
217 Jokinen ym. 2016, 99. 
218 Buzan ym. 1998, 29. 
219 Hjelm 2014, 71. 
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palanneet leiriläiset saavat ja laajemminkin liittyen vaikkapa siihen, miten erilaisista taustoista 

tuleviin ihmisiin valtaväestön toimesta suhtaudutaan. Turvallistamisliikkeillä voidaan lisäksi 

pyrkiä horjuttamaan valtaa pitävien asemaa ja de-legitimoimaan heidän politiikkaansa. 

Vaikka pyrkimykset turvallistaa eivät varsinaisesti onnistuisi, voidaan tässäkin keskustelussa 

tulkita niitä hyödynnetyn myös siinä toivossa, että turvallistamisliikkeiden avulla 

onnistuttaisiin heikentämään istuvan hallituksen suosiota.220 

Yleisö tulkitsee heille kohdennettuja viestejä aina omista lähtökohdistaan käsin. Heillä 

voi esimerkiksi olla huomattavan paljon taustatietoa aiheesta ja hyvin erilainen perspektiivi 

asiaan kuin viestin tuottajalla, mikä ohjaa heidän muodostamaansa tulkintaa.221 Eduskunnassa 

keskustelevilla osapuolilla on varmasti hyvä käsitys siitä, minkälaisia tavoitteita vastapuolen 

näkemysten takana on. On siis oletettavaa, että turvallistamisen tehokkuutta ja äärimmäisten 

keinojen käyttämisen hyväksymistä vähentää se, että osapuolet ovat osanneet jossain määrin 

ennakoida toistensa kriittisen tai vähemmän kriittisen näkökulman kysymykseen. Myös 

Suomessa vahvan oikeusvaltioperiaatteen voi tulkita edesauttavan sitä, ettei turvallistaminen 

al-Hol-kysymyksessä täysin onnistu. Ihmisten leirille jättäminen turvallisuussyihin vedoten ei 

resonoi tarpeeksi ihmisoikeuksien toteutumisen rinnalla. Keskustelu on kuitenkin osoitus 

siitä, että oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudetkin ovat sosiaalisesti konstruoituja asioita, 

joiden mukaan toimiminen voidaan haastaa. Näiden asioiden ylläpysyminen vaatii aktiivista 

työskentelyä ja valintoja niiden toteutumisen eteen, ja sen vuoksi näiden diskurssien 

uusintaminen keskustelussa on tärkeää. 

Ahonen toteaa suomalaisuuden myyttejä pohtivan teoksensa päätteeksi, että verrattuna 

maailmanlaajuisten kysymysten mittasuhteisiin samastuminen omaan myyttiseen yhteisöön 

tarjoaa turvallisuutta.222 Pidänkin mahdollisena oman tutkimukseni kohdalla, että al-Holin 

leiriläisten paluuseen liitetty turvallisuusuhka kasvattaa tarvetta samastua suomalaisuuteen 

myös tästä turvallisuutta tarjoavasta syystä. Toisaalta monikulttuurisuuteen ja 

maahanmuuttoon kriittisesti suhtautumista ja ”perinteistä suomalaisuutta” on helppoa 

puolustaa sellaisesta valtapositiosta käsin, jossa kuuluu itse etuoikeutettuun sisäryhmään. 

Oikeistopopulististen ja kansallismielisten äänten menestystä poliittisessa ilmapiirissä onkin 

mahdollista ymmärtää siitä näkökulmasta, että on helppo puolustaa sellaisia järjestelmiä, jotka 

pitävät omaa etua yllä. Valkoiseksi rodullistetut eivät usein ole joutuneet reflektoimaan omaa 

 
220 Buzan ym. 1998, 123–124. 
221 Richardson 2007, 40–41. 
222 Ahonen 2017. 
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asemaansa hierarkkisissa rakenteissa.223 Vahva turvallisuuskehys keskustelussa kuitenkin 

paljastaa, että huomio ei kosketa ainoastaan kansallismielistä oikeistoa, vaan myös muita 

puolueita: leiriläisten paluu nähdään toivottavana lasten hyvinvoinnin ja radikalisoitumisen 

ehkäisemisen näkökulmista, joista molemmat ovat kyllä hyviä perusteita yhteiskunnan 

turvallisuuden mahdollisimman kokonaisvaltaisen ”toteutumisen” vuoksi. Keskustelussa ei 

kuitenkaan niinkään nähdä leiriläisten paluuta toivottavana sen vuoksi, että suomalaisen 

yhteiskunnan ensisijaisesti toivottaisiin aidosti kehittyvän monimuotoisemmaksi ja 

monikulttuurisemmaksi tai että käsityksiä siitä, mikä on ”todellista” suomalaisuutta, voitaisiin 

mahdollisesti laajentaa.224  

Tätä edelleen normatiivisen valkoisuuden läpäisemää suomalaisuuden kuvaa225 vasten 

voisikin kriittisen diskurssianalyysin hengessä esittää kysymyksen siitä, minkälaiseksi 

haluamme tulevaisuuden suomalaisuuden diskurssia rakentaa. Tinkimättä sosiaalisesti 

jaetuista arvoista, kuten länsimaisen demokratian ihanteesta, missä määrin suomalaisuuden 

konstruktio voisi olla vielä parempi, inklusiivisempi ja tasa-arvoisempi? Varmaa on ainakin, 

että suomalaisuus ei ole ikinä ollut vain tietynlaista ja argumenttina se, että asiat on ennenkin 

järjestetty tietyllä tavalla, ei ole pitävä siinä suhteessa, että se olisi välttämättä paras tapa 

järjestää ne. 

Pelkästään tässä tutkimuksessa käytetyn aineiston perusteella ei luonnollisesti ole 

mahdollista tuoda esille kaikkia niitä ulottuvuuksia ja äänenpainoja, joita yhteiskunnassamme 

käytyyn al-Holin kysymystä koskevaan keskusteluun liittyy. Monipuolisemman ja vielä 

luotettavamman tutkimustuloksen saamiseksi olisi tarpeellista tarkastella aihetta laajemman 

aineiston valossa, kuin mitä tässä tutkimuksessa oli mahdollista käyttää tutkielmallisiin 

rajauksiin liittyvistä syistä. Ottamalla huomioon aiemmat Suomessa käytyä al-Hol-

keskustelua käsittelevät tutkimukset, joissa on hyödynnetty muun muassa media-aineistoja, ja 

näiden tutkimusten tulokset, on kuitenkin ollut mahdollista esittää perusteltuja päätelmiä siitä, 

että tässäkin tutkimuksessa tulkitut hegemoniset ja haastavat diskurssit ovat yhteiskunnan läpi 

leikkaavia ja laajalle levinneitä, eikä poliittinen päätöksentekoympäristö ole tästä mikään 

poikkeus. Samankaltaiset havainnot ja tutkimustulokset aiempien al-Hol-keskustelua 

käsittelevien tutkimusten kanssa aineistojen erilaisuudesta huolimatta eivät näin ollen ole 

kovinkaan yllättävä lopputulos. Mahdollisia jatkotutkimuksen paikkoja al-Hol-keskusteluun 

 
223 Keskinen ym. 2021; Garner 2014, 408–411. 
224 vrt. Herneaho 2018; Pauha & Konttori 2020. 
225 Keskinen ym. 2021; kts. myös Rastas 2004; Leinonen 2012. 
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linkittyen voisivat olla esimerkiksi tarkemmin terrorismilainsäädännön ja kansalaisuuden 

hallinnan teemojen ympärille rakentuvat aiheet. 

Ulkoministeri Pekka Haavisto sai lopulta käsittelyn jälkeen pidetyssä äänestyksessä 

eduskunnan luottamuksen äänin 110–79.226 Joulukuuhun 2021 mennessä ulkoministeriö oli 

kotiuttanut al-Holin leirillä pidetyistä yhteensä 35 suomalaista, joista yhdeksän oli aikuisia ja 

26 lapsia. Noin kymmenen suomalaista on edelleen Syyriassa leireillä. Ulkoministeriön 

pyrkimyksenä on mahdollisuuksien mukaan kotiuttaa vielä loputkin leireillä pidetyt 

suomalaiset lapset.227 Lokakuussa 2022 Suomen uutisoitiin olevan nyt toinen maa, joka YK:n 

lapsen oikeuksien komitean mukaan on rikkonut lasten oikeuksia epäonnistuessaan 

kotiuttamaan suomalaislapset Syyrian leireiltä.228 

Euroopan poliittisessa kontekstissa voidaan puhua muuttoliikkeestä tietynlaisena 

metaongelmana, jossa identiteetin hallinnan, integraation ja kulttuurillisen moninaisuuden 

kysymysten haasteet yhdistyvät.229 Al-Holin kysymystä tulisikin mielestäni tarkastella 

samanlaisesta näkökulmasta. Tutkimukseni tulokset vahvistavat aiemman tutkimuksen 

löydöksiä siitä, että al-Hol-keskustelussa ei ole kyse vain leiriläisistä ja heidän 

palauttamisestaan Suomeen, vaan keskusteluun liittyvän kuohunnan taustalla on ahdistus 

muuttuvasta suomalaisuudesta.230 Al-Hol-keskustelu jäsentyykin maahanmuuttokeskustelun 

ohella puheenvuoroksi islamin paikasta Suomessa. Muslimien lukumäärän kasvu ja 

Euroopassa ennusteiden mukaan kasvava työvoimapula vaikuttavat siihen, että keskustelut 

islamin paikasta ja eurooppalaisille yhteiskunnille merkittävistä arvoista tulevat jatkumaan 

tulevaisuudessakin.231 Tässä mielessä tapa esittää kysymys al-Holin palaajista merkittävänä ja 

periaatteellisena ennakkotapauksena on perusteltuakin – ei tosin siksi, että kyse olisi 

merkittävästä turvallisuusympäristöä käsittelevästä ongelmasta, vaan siksi, että keskustelu 

arvoista ja niiden pohjalta toimimisesta ei tule muuttuvassa maailmassa ja suomalaisessa 

yhteiskunnassa päättymään tähän. 

 
226 PTK 85/2019. 
227 Ulkoministeriö 2021. 
228 YLE 2022. 
229 Huysmans 2000, 770. 
230 Foudila 2021, 34. 
231 Konttori 2018, 310. 
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