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Saatteeksi
Kun 80-luvun puolivälissä palasin yliopistoon, en ollut harkinnut tutkijaksi ryh-
tymistä, ajattelin vain saattaa loppuun vuonna 1972 keskeytyneet opintoni. Sat-
tuma heitti eteeni luettelon mahdollista gradun aiheista, ja innostuin heti yhdes-
tä: suomalaisnuorten Neuvostoliitto-kuvan tutkimisesta. Keväällä 1987 käynnis-
tyi yhteinen tutkimusprojekti Neuvostoliiton tiedeakatemian sosiologian insti-
tuutin kanssa molempien maiden kansalaisten naapurikuvan tutkimiseksi. Ajau-
duin siihen.

Samoihin aikoihin rahoitin opintojani ja hankin leipärahaa perheelle työskente-
lemällä matkanjohtajana suomalaisten turistimatkoilla Leningradiin, Viipuriin 
ja Tallinnaan. Vaikka en käyttänyt noiden matkojen osallistuvan havainnoinnin 
kokemuksia varsinaisena empiirisenä tutkimusaineistona, ne auttoivat tutkimus-
ten kysymyksenasetteluissa ja tulkinnoissa.

Tuolloin en suunnitellut tekeväni sen paremmin etnisyyttä kuin mitään muu-
takaan aihetta sivuavaa tutkimusta. Kun sitten 90-luvun lopulla työministeriön 
aloitteesta syntynyt työryhmä esitti rasismia ja etnistä syrjintää koskevan seuran-
tajärjestelmän luomista ja sen yhteydessä etnisyyttä koskevan mediaseurantatut-
kimuksen tekemistä, satuin olemaan sopivan vapaa henkilö tuota tutkimusta or-
ganisoimaan ja tekemään. Siinä välissä olin sattunut olemaan sopivan työtön tut-
kimaan Estonia-laivaonnettomuuden käsittelyä journalismissa.

Kolmen tutkimusprojektin välisinä kausina niihin liittyvät asiat ja ideat jäivät mui-
den puuhien jalkoihin: opetin, organisoin journalistien koulutusta ja journalismiin 
liittyviä tilaustutkimuksia tai tutkin aivan muita asioita. En suunnitellut väitös-
kirjan tekemistä, vaikka pidinkin mahdollisena, että joskus se tupsahtaa.

Empiiriset osatutkimukset on siis tehty toisistaan erillisten tutkimusprojektien yh-
teydessä vuosina 1986–2001. Kahta ensimmäistä eli venäläispuheita ja Estonia-on-
nettomuutta koskevien tutkimusten yhteydessä minulla ei ollut suunnitelmia käsil-
lä olevan toiseuden esittämistä koskevan kokooma- ja yhteenvetoteoksen laatimi-
sesta; se kypsyi vasta kolmannen osatutkimuksen eli etnisyysprojektin yhteydessä, 
lähes kymmenen vuotta ensimmäisen tutkimuksen valmistumisen jälkeen.

Kaikki kolme projektia ovat olleet merkittäviltä osin tilaustutkimuksia. Missään 
niistä tilaajat ja rahoittajat eivät ole tutkimussuunnitelmavaiheen jälkeen pyrki-
neet vaikuttamaan tutkimusprosessin kulkuun ja tulkintoihin, vaan olen pysty-
nyt suuntaamaan tutkimuksia omasta mielestäni kiinnostaviin ja olennaisiin ky-
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symyksiin. Olen pyrkinyt ylittämään sopimustutkimuksen raamit, niin kuin mie-
lestäni yliopistollisen tilaustutkimuksen kuuluukin tehdä. 

Kirjoittaessani olen pyrkinyt sorvaamaan lauseeni muillekin kuin tutkijoille ym-
märrettäviksi. Metodologiaa koskevissa jaksoissa olen joutunut käyttämään yh-
teiskuntatieteellistä erikoissanastoa, mutta teoksen voi hyvin lukea nuo osuudet 
ja alaviitteet yli harppoen.

Tutkiessani suomalaisten Neuvostoliitto-kuvaa ja venäläisiä koskevia puheita pe-
rustelin tutkimisen merkitystä sillä, että ennakkoluulot vieraita kansoja kohtaan 
jarruttavat ja estävät globaalien ongelmien ratkaisemista. Jo silloin totesin aiheen 
liittyvän keskusteluun suomalaisten suhtautumisesta pakolaisiin ja yleensä vieras-
maalaisiin. Nuo perustelut ovat olleet koko pitkän prosessin ajan motivoimassa 
työtäni. Tutkijan etiikkaan kuuluu avoin ja rehellinen pyrkimys totuuteen, mut-
ta ei puolueettomuuteen – ainakaan rasismia ja ihmisten eriarvoisuutta koskevis-
sa kysymyksissä.

Kiitokset
Tutkimusmatkani on ollut kiemurainen, mutta onneksi minun ei ole tarvinnut har-
hailla yksin. Viimeiset vuodet läheisin työyhteisöni on ollut Tampereen yliopiston 
tiedotusopin laitos ja erityisesti sen Journalismin tutkimusyksikkö. Journalismin 
tutkimuksen huippuosaamisesta huolimatta se on vanhanaikainen yhteisö, sil-
lä sen piirissä tapaa vielä nykyaikaiselle kilpailuyhteiskunnalle vierasta työtoveri-
en tukemista ja innostamista. Sama innostava työilmapiiri oli 1990-luvun alus-
sa Hämeenkadun monitieteisessä tutkijayhteisössä, kun kehittelin haastattelupu-
heiden analyysimenetelmääni.

Työni ohjaaja Pertti Suhonen on aina ollut valmis kommentoimaan käsikirjoitus-
versioitani. Viralliset esitarkastajat Irma Kaarina Halonen ja Heikki Luostarinen 
antoivat hyvää rakentavaa palautetta. Heidän lisäkseen koko käsikirjoituksen ovat 
lukeneet Esa Reunanen, Pertti Vehkalahti ja Arttu Raittila. Osia työn viimeisestä 
vaiheesta ovat lukeneet ja kommentoineet Heikki Heikkilä, Ari Heinonen, Karina 
Horsti, Risto Kunelius, Mari Maasilta, Jukka Pietiläinen, Juho Rahkonen,  Mika 
Renvall, Petri Ruuska, Janne Seppänen ja Susanna Vehmas. Kaikilta olen saanut 
hyviä parannusehdotuksia, joista pienen osan olen voinut ottaa tässä työssä huo-
mioon.

Tutkimusprojekteissani on ollut mukana melkoinen joukko kanssatutkijoita ja tut-
kimusapulaisia. Ilman heitä aineistot olisivat jääneet keräämättä, jutut koodaamat-
ta ja tietokoneajot ajamatta. Vähintään kuukauden työpanoksella mukana ovat 
olleet Paula Hihnala, Heli Järvinen, Mari Kolehmainen, Jukka Pietiläinen, Risto 
Suikkanen, Timo Lilja, Anu Kuusisto, Anna-Kaisa Oikarinen, Tommi Kutilainen, 
Pertti Vehkalahti, Anna-Maria Pekkinen, Anna-Leena Lappalainen, Tanja Serola, 
Sanna Korkee ja Susanna Vehmas.
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Työni viimeisen vaiheen, parin vuoden jakson eli varsinaisen väitöskirjatyön ra-
hoittajina ovat olleet Tampereen yliopiston tukisäätiö sekä opetusministeriön ra-
sismia ja etnistä syrjintää mediassa koskeva projekti. Tampereen kaupungin tie-
derahasto on tukenut kirjan painatusta.

Käsikirjoituksen muuttamisessa kirjaksi joustavana apuna ovat olleet Sirkka 
Hyrkkänen sekä kirjan taittanut Mikko Keinonen. Taru Hurmeelle kiitokset kau-
niista kansista. 

Ystäville, tutuille ja tuntemattomille kahvi- ja lounaspöytien, seminaarihuonei-
den ja saunan lauteiden keskustelukumppaneille lausun nimettömät kiitokset. 
Annikkia, Arttua ja Kallea kiitän päivittäisen toiseuteni sietämisestä.

 
Parin viime vuoden aikana työtä kirjoittaessani minulla on usein ollut seuralai-
nen. Ei kollega samassa huoneessa sermin takana, vaan arvokkaasti mustahar-
maisiin pukeutunut tarkkailija lasin takana. Kun ajatus katkeaa ja nostan katsee-
ni papereista ja näyttöruudulta, siinä se taas istuu oksallaan kuudennen kerrok-
sen korkeudella. Kateellisena katselen vanhan variksen liikenteen hälystä ja tie-
teen diskursseista piittaamatonta pään kääntelyä. En tiedä mitä se ajattelee – niin 
kuin en tiedä mitä tutkimusteni haastateltavat tai toimittajat ajattelevat – mutta 
sen elämäntavan vapautta kadehdin. 
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1. Tutkimuksen tausta ja rakenne
Tämä teos käsittelee toiseuden esitystapoja suomalaisessa kulttuurissa. Työ perus-
tuu kolmeen empiiriseen tutkimukseen: Ensimmäisen aiheena on venäläisyys suo-
malaisten haastattelupuheissa, ja se perustuu 1980-luvun lopulla kerättyyn aineis-
toon. Toinen osatutkimus käsittelee virolaisten esittämistä mediateksteissä Estonia-
laivaonnettomuuden yhteydessä syksyllä 1994. Kolmannen tutkimuksen aiheena 
on etnisyys ja erityisesti venäläisyys suomalaisissa sanomalehdissä vuonna 2000.

Työssä kulkee koko ajan kaksi rinnakkaista tarinaa: ensinnäkin toiseuden esiin-
tyminen tutkittavissa teksteissä ja toiseksi, kuinka tuota toiseutta ja sen yhteyttä 
suomalaisten kulttuuriseen muistiin voisi tutkia. Teoreettisen metodologisen poh-
dinnan lisäksi käsittelen melko yksityiskohtaisesti ja käytännöllisesti tutkimusme-
netelmien soveltamista ja kehittelyä.

Empiiriset tutkimukset liittyvät toisiinsa sekä temaattisesti että menetelmällisesti. 
Kaikki kolme osatutkimusta sivuavat toiseuden teemaa, ja kaikki liittyvät suoma-
laisen identiteetin muotoutumiseen. Tarkastelun kohteena on, miten venäläisyy-
teen, virolaisuuteen ja etnisiin vähemmistöihin liittyviä kulttuurisia puhetapoja 
uusinnetaan haastattelupuheessa ja joukkoviestinten sisällöissä. Kaikissa kolmes-
sa osatutkimuksessa on käytetty rinnakkain kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia me-
netelmiä, ja eri menetelmien suhdetta koskevalla pohdinnalla on keskeinen osuus 
metodin kehittelyssä. 

Teos on poikkitieteellinen: joukkoviestinnän ja journalismin tutkimuksen lisäksi 
olen nojautunut historiantutkimuksen, kielitieteen sekä sosiologian ja sitä lähellä 
olevien yhteiskuntatieteiden teoriaperinteisiin. Journalismin tutkimukseen välit-
tömimmin liittyvät neljäs ja viides luku, joissa analyysin kohteena ovat uutisteks-
tien ilmaisukeinot ja rakenteet. Kolmannen luvun haastattelupuheiden analyysi 
liittyy joukkoviestinnän tutkimukseen välillisesti: kieltä, diskursseja, retoriikkaa 
ja merkitysten rakentumista koskevien metodologisten pohdintojen kautta. Olen 
käyttänyt valikoiden erilaisia teoreettisia lähestymistapoja, tarkoituksena ennen 
kaikkea empiiristen aineistojen jäsentäminen ja tulkinta. Teoreettiset pohdinnat 
ja metodin kehittely on pääosin punottu empiirisen analyysin yhteyteen erillisen 
teorialuvun kirjoittamisen sijaan.

Teoksen sisällön voi tiivistää yhteen virkkeeseen näin: tutkin venäläisiä ja virolai-
sia koskevia tekstejä, kehittelen menetelmiä tekstien tutkimiseksi ja pohdin noi-
den menetelmien pätevyyttä ja käyttökelpoisuutta.
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1.1. Neuvostoliiton venäläisistä  
Suomen venäläisiin eli kuinka tähän on tultu
Koska tähän teokseen otetut empiiriset tapaukset ovat palasia vuosina 1986–
2002 tehdyistä laajemmista tutkimusprojekteista, on paikallaan kuvata noita ko-
konaisuuksia ja niiden syntyprosessia. Teen sen kronologisesti, mikä samalla hel-
pottaa tutkimuksen yhtenä punaisena lankana olevan metodologisen kehittelyn 
seuraamista.

Suomalaisten venäläiskäsityksiä koskevan tutkimuksen aineisto on koottu vaiheit-
tain vuosina 1986–1989 (ks. liite 1). Noissa tutkimuksissa tarkastelun kohteena oli 
suomalaisten suhde Neuvostoliittoon kokonaisuudessaan, kun taas tässä teoksessa 
rajoitan tarkasteluni venäläisiä ihmisiä koskevien haastattelupuheiden analyysiin. 
Tarkastelutapa on historiallinen siten, että suomalaisten ja venäläisten suhteiden 
historiaan liittyvä tieto on koko ajan mukana tulosten tulkinnassa.

Ensimmäisen osatutkimuksen juuret ulottuvat vuoteen 1986, jolloin aloitin pa-
neutumiseni suomalaisten Neuvostoliitto-käsityksiin tamperelaisten koululaisten 
naapurimaan kuvaa koskeneessa pro gradu -työssä. Kokosin aineiston lomakeky-
selyllä koululuokissa ja kyselyä täydentävillä teemahaastatteluilla. Tutkimuksen 
johtopäätöksissä kiinnitin huomiota nuorten Neuvostoliittoa koskevien käsitys-
ten pinnallisuuteen, asenteellisuuteen ja historiattomuuteen. Samalla arvioin, et-
tä suomalaisten vuosien 1918–44 viholliskuva ei näytä enää vaikuttavan 1980-lu-
vun nuoriin. Totesin nuorten suhtautuvan varsin kielteisesti Neuvostoliittoon, ja 
keskeiseksi syyksi tähän arvioin läntisen nuorisokulttuurin arvojen, ihanteiden 
ja elämänmallin ristiriitaisuuden Neuvostoliiton todellisuuden kanssa. (Raittila 
1987, 109–116)

Vuonna 1987 toteutin samantyyppisen kyselytutkimuksen edustavammalla otok-
sella: kohteena oli noin 700 ammattikoululaista ja lukiolaista kolmelta erityyppi-
seltä paikkakunnalta. Tutkimus toteutettiin yhdessä Neuvostoliiton tiedeakate-
mian sosiologian instituutin kanssa siten, että samaan aikaan Neuvostoliitossa tie-
dusteltiin vastaavalla kyselylomakkeella neuvostokoululaisten käsityksiä Suomesta. 
(Bashkirova & Raittila 1988; Raittila 1988)

Vuoden 1987 koululaistutkimuksen tulokset olivat samansuuntaiset kuin edel-
lä kuvatussa tamperelaisnuoria koskeneessa tutkimuksessa. Nuoret pitivät 
Neuvostoliittoa USA:n kaltaisena suurvaltana, ei kuitenkaan kovin aggressiivisena 
tai uhkaavana. Neuvostoliiton kielteisinä piirteinä tuotiin esiin ennen muuta kan-
salaisten vapaudettomuus ja oikeudettomuus sekä arkielämään ja elintasoon liitty-
viä asioita. Neuvostoliittoa pidettiin epädemokraattisena, sulkeutuneena ja usein 
myös jälkeenjääneenä maana. Tutkimuksen mukaan selvä enemmistö nuorista 
kannatti Suomen ja Neuvostoliiton silloisia suhteita ja YYA-sopimusta. Kaikkein 
myönteisin asia nuorten silmissä oli pääsihteeri Gorbatshov ja hänen uudistus-
politiikkansa. Ratkaisevana erona tuon ajankohdan muiden länsimaiden nuor-
ten käsityksiin pidin sitä, että suomalaiset nuoret eivät pelänneet Neuvostoliittoa 
ja venäläisiä.
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Vuonna 1988 yhteistutkimusta neuvostoliittolaisten kanssa jatkettiin siten, että 
kummassakin maassa tutkimuksen kohteena oli koko aikuisväestö. Surveyn1 tu-
lokset vahvistivat monia nuorisotutkimuksissa esiin tulleita asioita: Neuvostoliittoa 
ei pidetty uhkana Suomelle, sen positiivisina puolina pidettiin sosiaaliturvaa se-
kä kulttuurin ja urheilun harrastusmahdollisuuksia, kansalaisoikeuksia pidettiin 
puutteellisina ja perestroikaan suhtauduttiin positiivisesti. Tutkimuksen perus-
teella päättelin, että suomalaisten käsitykset naapurimaasta ovat yhdenmukaistu-
massa. Syyksi arvelin suomalaisen yhteiskunnan luokka- ja puoluerajojen hämär-
tymisen, joukkotiedotusvälineiden sekä perestroikan ja siihen liittyen suomalais-
ten omien kokemusten vaikutuksen. Arvioin, että suomalaisten suhtautuminen 
venäläisiin on tulevaisuudessa kiinteässä yhteydessä julkiseen keskusteluun pako-
laisista ja muista maahanmuuttajista. (Raittila et al 1989, 40–43)

Survey-tutkimuksen aineiston keruun jälkeen keväällä 1989 kokosin laajan tee-
mahaastatteluaineiston suomalaisten Neuvostoliitto-käsityksistä. Nuo haastatte-
lut ovat tämän teoksen kolmannen luvun keskeisenä empiirisenä aineistona (ks. lii-
te 1), ja käytän edeltäviä koululaistutkimuksia ja survey-tutkimusta vain tausta-
aineistona. Teemahaastattelujen analyysissa keskityin kielen ja diskurssien tutki-
mukseen, Neuvostoliittoa ja venäläisiä koskevien puhe- ja jäsennystapojen konst-
ruktionistiseen analyysiin2. Tämän päivän tulkinnoissa on otettava huomioon, 
että Neuvostoliiton häviäminen ja Venäjän kehitys vuoden 1989 jälkeen on ollut 
niin nopea, että haastatteluaineistoni palvelee lähinnä suomalaisten venäläisku-
van muutosprosessin yhden vaiheen dokumenttina. 

Toinen osatutkimus käynnistyi syksyllä 1994 pian Estonia-laivan uppoamisen jäl-
keen. Tutkimus oli osa kansainvälistä projektia, jossa vertailtiin Suomen, Ruot-
sin ja Viron viestintäjärjestelmien toimintaa Estonia-onnettomuuden yhteydessä. 
Tutkimuksen kohteena oli viranomaisten kriisitiedotusorganisaation sekä joukko-
viestinten toiminta onnettomuuden yhteydessä. Lehtien, radion ja television toi-
mintaa tarkasteltiin sekä toimitustyön että sen lopputuotteiden, mediatekstien poh-
jalta. Aineistona olivat journalististen sisältöjen lisäksi onnettomuuden yhteydessä 
työskennelleiden toimittajien sekä viranomaisten haastattelut. (Raittila 1996a)

Lähestymistapani Estonia-tutkimuksessa oli samaan tapaan konstruktionistinen 
kuin Neuvostoliitto-tutkimuksen loppuvaiheessa. Tutkin journalistien toimintaa 
onnettomuustilanteessa sekä heidän tekemiään juttuja ennen muuta pohtimalla 

1 Käytän survey-termiä puhuessani koko väestöä koskevista kattavista lomaketutkimuksis-
ta, joiden aineisto voi olla koottu henkilökohtaisin haastatteluin, puhelimitse, kirjallisesti 
tai tietokoneella. Koululaistututkimuksista puhun kyselytutkimuksina; niiden aineisto koot-
tiin lomakkeilla koululuokissa.

2 Lyhyesti määriteltynä tarkoitan sosiaalisella konstruktionismilla lähestymistapaa, jossa 
teksteihin suhtaudutaan todellisuutena ja sosiaalista todellisuutta rakentavina puhetekoi-
na. Se on metodologinen viitekehys, joka mahdollistaa monenlaisten sekä määrällisten että 
laadullisten menetelmien käyttämisen. Sosiaalisen konstruktionismin perusteista ja suun-
tauksista ks. esim. Berger & Luckmann 1994/1966; Jokinen 1999, 37–41 ja 51; Pälli 2003, 
24–26; kritiikistä konstruktionismia kohtaan Töttö 2001.
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toiminnan seurauksia sekä mediatekstien mahdollistamia tulkintoja. Määrällisen 
ja laadullisen sisällönanalyysin keinoin tutkin erityisesti tarkasti onnettomuuden 
jälkeisen ensimmäisten vuorokausien uutisointia: teemojen painottumista, kuvi-
en ja lähteiden käyttöä sekä television ilmaisukeinoja katastrofin merkityksen ra-
kentumisessa. Journalistien eettisten periaatteiden soveltaminen äkillisessä on-
nettomuustilanteessa oli keskeinen tutkimuskohteeni niin journalistien toimin-
nan kuin juttujen sisällön analyysissa.

Yhtenä keskeisenä teemana joukkoviestimien onnettomuusuutisoinnin sisällössä 
olivat spekulaatiot katastrofin syistä ja syyllisistä. Tämän teoksen neljännessä lu-
vussa analysoin, miten suomalainen journalismi käsitteli onnettomuuden syytä välit-
tömästi onnettomuuden jälkeen, siis ennen kuin oli saatavilla mitään tutkittua tie-
toa tapahtumasta. Analyysin perusteella esitän, kuinka journalismi omalta osal-
taan oli rakentamassa käsitystä laivan virolaisten merimiesten syyllisyydestä on-
nettomuuteen. Samalla kuvaan journalismin ilmaisukeinoja, joilla tuotettiin vi-
rolaisten syyllisyyttä.

Kolmas osatutkimus liittyy vuonna 1998 alkaneeseen projektiin, jossa tarkas-
telun kohteena on etninen syrjintä ja rasismi suomalaisissa joukkoviestimissä. 
Tutkimuksen pääpaino on ollut systemaattisen mediaseurantajärjestelmän luomi-
sessa ja etnisyyttä koskevien juttujen määrällisessä sisällön erittelyssä.3

Sisällön erittelyssä metodologinen lähtökohtani oli samantapainen kuin Estonia-
tutkimuksen yhteydessä. En vertaillut mediasisältöjen määrällisiä jakaumia jour-
nalismin ulkopuoliseen todellisuuteen, vaan pohdin niitä seurauksia ja tulkintoja, 
joita journalismi mahdollisesti tuottaa. Avoimen rasismin sijasta tutkin sitä, miten 
journalististen tekstien rakenteet mahdollisesti purkavat tai tuottavat etnisten vä-
hemmistöjen toiseutta. Muita ryhmiä tarkemman analyysin kohteeksi otin venä-
läisten maahanmuuttajien esittämisen sanomalehtijournalismissa.

Menetelmällisesti uutta Estonia-tutkimukseen verrattuna oli lehtijuttujen puhu-
jarakenteen erittelyn kehittäminen. Puhujarakennetta analysoin erottelemalla ju-
tuissa esiintyvät toimijat sen mukaan, esiintyvätkö ne puhujina vai puheen koh-
teina. Tämän perusteella tarkastelen myös tekstin ”dialogisuutta” eli sitä, millai-
sessa keskinäisessä vuorovaikutuksessa suomalaiseen valtaväestöön ja etnisiin vä-
hemmistöihin kuuluvat ovat uutisjutuissa. Vuonna 2000 suomalaisissa sanoma-
lehdissä ilmestyneiden venäläisiä koskevien juttujen kautta pohdin erityisesti ve-
näläisten ja suomalaisten keskinäisen dialogin ja muun vuorovaikutuksen merki-
tystä toiseuden purkamisen ja uusintamisen kannalta.

3 Seurantaprojekti jatkuu edelleen (vuonna 2004), tuloksista ks. Raittila & Kutilainen 2000; 
Raittila 2002; Raittila & Vehmas 2002; Harju 2003.
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1.2. Tutkimusmenetelmien kehittely  
projektista toiseen edettäessä
Kaikissa kolmessa edellä kuvatussa tutkimusprojektissa oli alun perin tavoitteena 
itse ”asian” tutkiminen: millainen on suomalaisten venäläiskuva, millaisen kuvan 
media välitti Estonia-onnettomuudesta, miten suomalainen journalismi esittää et-
niset vähemmistöryhmät? Noihin tavoitteisiin pyrkiminen on johtanut projektista 
toiseen jatkuvaan metodiseen pohdintaan ja analyysimenetelmien kehittelyyn, ja 
tuon kehittelyn kuvaus on yhtä tärkeä osa tätä teosta kuin itse analyysin tulokset. 
Tutkimustavassani on keskeistä yhtäältä määrälliseen analyysiin perustuva koko-
naisuuden hahmottaminen, toisaalta analysoitavien haastattelu- ja mediatekstien 
ilmaisurakenteiden tarkka erittely.

Laajin metodiosuus on kolmannessa luvussa, jossa käsittelen erityisesti kvantitatii-
visen ja kvalitatiivisen analyysin suhdetta sekä teemahaastattelua vuorovaikutusti-
lanteena. Alkuvaiheessa käytin haastattelupuheita laadulliseen kuvailuun ja havain-
nollistamiseen (Raittila 1987 ja 1988). Sittemmin tietoja ja asenteita painottavan 
maailmankuvatutkimusten mitä? -kysymyksenasettelu jäi analyysissani yhä enem-
män taustalle, ja painopiste siirtyi miten sanotaan? -kysymykseen. Näkökulmani 
vaihtui laadullisesta kuvailusta konstruktionistiseksi diskurssien, kielen ja kulttuu-
rin tutkimukseksi. Tämä merkitsi, että pohdin erityisesti, mitä funktioita ja seura-
uksia erilaisilla Neuvostoliittoa koskevilla puhetapahtumilla on.

Luvussa 3.2. kuvaan tätä metodista kehittelyvaihetta yksityiskohtaisesti. Venäläisiä 
koskevien teemahaastattelujen analyysin kehittelemiseksi erittelen kielen käyttöön 
liittyviä tutkimusperinteitä ja perustelen niiden pohjalta oman mallini teemahaas-
tattelujen puhetapojen retoristen keinojen analysoimiseksi. Haastatteluihin liitty-
vien metodikysymysten käsittelyn laajuutta puoltaa se, että sen pohjalta syntynyt 
käsitys kielestä, retoriikasta ja merkityksistä on perustana myös neljännen ja vii-
dennen luvun journalististen tekstien analyysille.

Estonia-tutkimuksessa aineistona olivat mediatekstit, onnettomuuden tiedotuk-
seen liittyvät dokumentit sekä viranomaisten ja journalistien teemahaastattelut. 
Uutta aikaisempaan verrattuna oli aineiston painottuminen haastattelujen ohella 
journalistisiin teksteihin, jolloin myös lehtikuvien ja tv-raporttien visuaalinen il-
maisu tuli analyysin kohteeksi.

Luvussa 4.2. kuvaan määrällistä sisällön erittelyä tutkimusmenetelmänä, ja sii-
nä yhteydessä kiinnitän erityistä huomiota tulkinnan rooliin journalististen teks-
tien määrällisessä analyysissa. Luvun 4.3. media-aineiston analyysissa yhdistän 
onnettomuuden syytä ja virolaisten mahdollista syyllisyyttä koskevien lausumi-
en määrällisen erittelyn samojen teemojen laadulliseen analyysiin. Se on sekä ha-
vainnollistavaa kuvailua että kielen ja retoriikan tutkimuksen perinteisiin nojau-
tuvaa journalististen tekstien ilmaisukeinojen analyysia.

Viidennen luvun metodijaksoissa jatkan Estonia-tutkimuksen yhteydessä aloitta-
maani sisällön erittelyn kehittelyä. Etnisyyttä ja rasismia koskevassa tutkimuk-
sessa uutta aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna oli systemaattisen lehtijuttujen 
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monitorointijärjestelmän sekä lehtijuttujen puhujarakenteen ja journalismin kes-
kustelevuuden analyysin kehittäminen. Venäläisiä koskevien uutisjuttujen laa-
dullisessa analyysissa kiinnitän erityistä huomiota toiseutta purkaviin ja tuotta-
viin verbaalisiin ja visuaalisiin ilmaisukeinoihin. Sanomalehtiuutisten keskuste-
levuuden analyysin yhteydessä sivuan myös Suomessa viime vuosina käytyä kes-
kustelua kansalaisjournalismista ja ylipäänsä journalismin roolista yhteiskunnal-
lisen keskustelun organisoijana.

Projektista toiseen edettäessä edellisessä tutkimuksessa saadut metodologiset ide-
at ja menetelmälliset kokemukset ovat olleet aina jäsentämässä seuraavan tutki-
muksen kysymyksenasetteluja ja metodologisia ratkaisuja. Venäläisiä koskevi-
en haastattelupuheiden analyysissa saadut kokemukset määrällisten ja laadullis-
ten menetelmien käytöstä sekä tekstin retoristen piirteiden analyysista olivat apu-
na, kun ryhdyin erittelemään toisenlaisia tekstejä, Estonia-onnettomuutta koske-
via journalistisia juttuja. Estonia-tutkimuksessa saadut kokemukset mediateks-
tien määrällisestä ja laadullisesta sisällön erittelystä olivat taas pohjana ryhtyessä-
ni kehittelemään etnisyyttä ja venäläisiä koskevien sanomalehtijuttujen puhuja-
rakenteen analyysia.

Neuvostoliitto-projektin alkuvaiheen lomakekyselyihin ja haastatteluihin perus-
tuvista asenne- ja maailmankuvatutkimuksista olen edennyt 2000-luvun keskus-
teluun journalistisen tekstin dialogisuudesta. Sekä Estonia-onnettomuuden että 
rasismia ja etnisyyttä koskevan tutkimuksen yhteydessä pohdin myös journalisti-
sen kulttuurin ja työkäytäntöjen sekä uutisgenreen liittyvien konventioiden mer-
kitystä tekstin rakentumiselle. Työkäytäntöjen osalta analyysi jättää vielä paljon 
kysymyksiä vastattavaksi, koska tutkimusaineistoni koostuu lähes yksinomaan4 
journalistisista teksteistä. En siis tutki journalistisia rutiineja, vaikka tulkinnan 
yhteydessä niistä puhunkin.

1.3. Tutkimuskysymykset
Edellä on tullut selväksi, että tutkimuksissani on ollut rinnakkain sekä toiseuteen 
liittyvä sisällöllinen intressi että metodologinen ja siihen liittyen tutkimusmenetelmäl-
linen intressi. Aikaisemmin julkaistuissa samojen tapaustutkimusten raporteissa 
lähestymistapani on ollut kartoittava ja kokonaisvaltainen. Tässä teoksessa näkö-
kulmani on rajatumpi, kun keskityn tutkimaan toiseuden tuottamista ja tuohon 
tutkimukseen liittyviä metodologisia ongelmia.

Sisältökysymykset. Toisessa luvussa käsittelen kaikkia kolmea osatutkimusta yh-
distävää etnistä toiseutta, siihen liittyviä käsitteitä, historiaa sekä suomalaisessa 

4 Estonia-tutkimuksessa aineistossani oli myös toimittajien haastatteluja, mutta 4. luvun 
analyysissa olen käyttänyt niitä vain rajoitetusti, lähinnä tulkintojen näkökulmien virittä-
jinä ja varmistajina.
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kulttuurissa ilmenevän toiseuttamisen erityisyyttä. Lopuksi kehittelen analyyse-
ja toisiinsa liittävän kulttuurisen muistin käsitettä. 

Kolmannessa luvussa pyrin vastaamaan, miten suomalaisten venäläisiä koskevat 
ajattelumallit ja niiden historiallinen jatkuvuus ilmenevät haastattelupuheissa 
vuonna 1989. 

Neljännen luvun keskeinen kysymys on suomalaisten kulttuurisessa muistissa ole-
vien virolaisia koskevien käsitysten aktuaalistuminen syksyn 1994 Estonia-onnet-
tomuuden syyn käsittelyn yhteydessä. 

Viidennessä luvussa pyrin selvittämään, miten journalistisen esityksen vuorovaiku-
tuksellisuus ilmenee etnisiä vähemmistöjä ja erityisesti venäläisiä koskevassa sano-
malehtijournalismissa vuonna 2000. 

Kuudennessa luvussa pohdin kokoavasti edeltävien kolmen tutkimuksen tuloksia 
toiseuden ja etnisen syrjinnän purkamisen näkökulmasta.

Metodiset kysymykset. Kaikkien lukujen metodiosuuksia yhdistävä kysymys ylei-
sellä tasolla on se, miten suomalaisessa kulttuurissa rakentuvaa toiseutta voisi tut-
kia. Eri lukuja yhdistäviä kysymyksiä ovat myös määrällisen ja laadullisen analyy-
sin samanaikainen soveltaminen erityyppisiin tutkimusaineistoihin. 

Kolmatta ja viidettä lukua yhdistää kysymys kielenkäytön dialogisuudesta ja vuo-
rovaikutuksellisuudesta. Kolmannessa luvussa käsittelen teemahaastatteluja vuoro-
vaikutustilanteena sekä kielen dialogisuutta ja siihen liittyvää monitulkintaisuut-
ta. Viidennessä luvussa tutkin uutisjournalismin dialogisuutta ja pohdin sen mer-
kitystä journalismin ulkopuolella tapahtuvan vuorovaikutuksen kehittymiselle. 

Kuudennen luvun yhteenvedossa palaan vielä kokoavasti eri projekteja yhdistäviin 
kysymyksiin määrällisestä ja laadullisesta tutkimuksesta sekä sosiaalisesta konst-
ruktionismista.
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2. Toiseus tutkimuksen kohteena  
– taustaa ja käsitteitä
Tässä teoksessa tarkoitan toiseudella – ellen toisin mainitse – itsestä ja omasta si-
säryhmästä poikkeavaa etnistä vierautta. Toiseuden perustana voi olla ensinnä-
kin ihonväri ja muut ”luonnolliset” ilmiasun erot, toiseksi erilaiset tavat, mentali-
teetti, historia, uskonto ja muut kulttuuriset piirteet, kolmanneksi poliittisin pe-
rustein rakentuvat erottelut (esimerkiksi itä vs. länsi, pohjoinen vs. etelä, ”me” vs. 
terroristit).

Kaikissa kolmessa osatutkimuksessa tarkastelen suomalaisen valtaväestön suh-
detta toiseuteen: analyysin kohteena ovat suomalaisten puhetavat ja uutisjour-
nalismin rakenteet, joissa etninen toiseus tuotetaan ja uusinnetaan. Näkökulma 
on siis erilainen kuin tutkimuksissa, joissa lähtökohtana ovat etnisten vähemmis-
töjen itse kokema toiseus (ks. esim. Huttunen 2002; Kristeva 1992; Essed 1991, 
Said 2001, 83–104).

Jäsentääkseni omaa näkökulmaani etnisen toiseuden tutkimiseen käyn luvussa 
2.1. läpi keskeisiä käsitteitä. Luvussa 2.2. kuvaan aikaisempien tutkimusten pe-
rusteella etniseen vierauteen ja rasismiin liittyvien ajatusten historiallista kehitys-
tä ”läntisen” maailman näkökulmasta. Näissä alaluvuissa nojaudun aikaisempiin 
tutkimuksiin pyrkimättä käsitteitä ja historiaa koskevien teorioiden perusteelli-
seen arviointiin; se olisi oman erillistutkimuksensa vaativa urakka. 

Luvun 2.2. historiallinen katsaus on taustana luvussa 2.3. esittämälleni tiivistyk-
selle etnisen toiseuden ja erityisesti venäläisyyden ja virolaisuuden roolista suoma-
laisuudessa. Tiivistys ja siihen liittyvät suomalaisten venäläis- ja virolaiskäsityksiä 
koskevat taulukot ovat hyvin pelkistettyjä, ja palaan niissä esitettyihin teemoihin 
itse analyyseja taustoittavissa luvuissa 3.1. ja 4.1.

Luvussa 2.4. keskityn eri tapaustutkimuksiani yhdistävän kulttuurisen muistin kä-
sitteen selventämiseen.

2.1. Näkökulmia toiseuteen
Kaikki yhteiskunnat rakentuvat erilaisten sisä- ja ulkoryhmien keskinäisessä vuo-
rovaikutuksessa. Sosiaalistuessaan ihmisen identiteetti kehittyy paitsi suhteessa 
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omaan sisäryhmään aina myös suhteessa toisiin, ulkoryhmään. Perustana tälle on 
kieleen ja sosiaalistumiseen liittyvä luokitteluperiaate, joiden avulla maailma jae-
taan toisensa poissulkeviin kategorioihin. Sisä- ja ulkoryhmien dialektiikka mer-
kitsee, että molempien ryhmien jäsenet nähdään pelkistetysti, stereotyyppisesti.

Maailman ilmiöiden tyypittely ja stereotyypittely1 sen pitemmälle menevänä muo-
tona auttaa ihmisiä jäsentämään ja saamaan tolkkua vastaanottamastaan kaootti-
sesta tietomäärästä. Sosiaalisen tyypin ja stereotyypin erottelussa on kysymys aste-
erosta. Stereotyyppi eroaa tyypistä siten, että se pelkistää, yksinkertaistaa ja liioit-
telee henkilön joitakin piirteitä ja samalla olemuksellistaa, luonnollistaa ja jähmet-
tää nuo piirteet. Se luo näin symbolisen rajan ”meidän” ja ”muiden” välille. Tä-
hän erotteluun liittyen stereotyyppistäminen liittyy usein vallan, eriarvoisuuden, 
etnosentrismin ja rasismin ylläpitoon. (Hall 1999, 122-124 ja 189-192)

Stereotyyppejä ei kuitenkaan ole syytä nähdä yksinomaan negatiivisina erotteli-
joina. Pikemminkin niille on ominaista ristiriitaisuus: ne ovat sekä välttämättö-
miä maailman jäsentäjiä että monissa tapauksissa myös halventavia ja leimaavia. 
Stereotyypit tuottavat järjestystä, mutta samalla ne ovat hyvin joustamattomia. 
Stereotyyppien ongelmallisuus on siinä, että ne korostavat eroja sielläkin, missä 
itse asiassa on paljon enemmän ihmisiä yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä. (Dy-
er 2002, 46–53)

Tyypit eivät ole toisistaan erillisiä, vaan suhteemme muihin ihmisiin muodosta-
vat tyypitysten jatkumon, jossa sosiaalinen etäisyys toisiin vaihtelee. Lähimpänä 
ovat henkilöt, joiden kanssa olemme usein välittömässä vuorovaikutuksessa, ja mi-
tä kauemmas kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta etäännytään, sitä tyypitellympiä 
ovat tietomme ja käsityksemme toisesta ihmisestä. Jatkumon toisessa päässä olevat 
kuuluvat yksilön sisäpiiriin, kun taas toisessa päässä ovat persoonattomat abstrak-
tiot. (Bauman 1997, 50–53; Berger & Luckmann 1994/1966, 42–44)

Perinteisen kognitivistisen ajattelun mukaan ihminen ajattelee ja toimii yleistämäl-
lä yksittäisten kokemusten perusteella kertyvää tietoa. Ilmiöiden ja toisten ihmis-
ten kategorisointi on yksi yleistämisen tapa. Uudet kokemukset liitetään vanhoi-
hin kategorioihin, ja tämä auttaa ihmisiä selviämään arjen yllättävissä tilanteissa. 
Esimerkiksi kielen kategoriat auttavat nopeasti identifioimaan uusia ilmiöitä.

Etnisten toiseuden kannalta olennaista on kategorioiden rajojen vetäminen sekä 
hierarkkisuus: miellämmekö erivärisen ihmisen meidän kanssamme samanarvois-
ten ihmisten kategoriaan vai esimerkiksi villin, meitä alempiarvoisen ihmisen ka-
tegoriaan. Kategoriat ovat päällekkäisiä, ja ilmiöt ja ihmiset kuuluvat samaan ai-
kaan useihin kategorioihin. Todennäköisesti kategorisoimme suomalaisen pros-
tituoidun ensisijaisesti prostituoidun kategoriaan emmekä tee hänen ammattinsa 

1 Stereotyypin käsitteen esitti Walter Lippmann vuonna 1922 ilmestyneessä Public Opinion 
-teoksessaan. Lippmann piti stereotypioita irrationaalisina ja haitallisina, vaikka ne samal-
la toimivat järjestystä tuottavina prosesseina sekä aikaa säästävinä ja maailman jäsentämis-
tä auttavina oikopolkuina. Lippmannin mukaan stereotyyppien käyttö sinänsä ei ole vää-
rin, vaan ongelmat liittyvät stereotyyppien käytön tarkoitusperiin. (Lippmann 1965/1922, 
53–100; Dyer 2002, 45–55)
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perusteella yleistäviä päätelmiä suomalaisuudesta. Mutta suhtaudummeko samal-
la tavalla virolaiseen prostituoituun: miellämmekö hänet ensisijaisesti ammattin-
sa harjoittajaksi vai virolaisten kategoriaan?

Kategorioiden rajojen ja hierarkkisuuden lisäksi oleellista on niiden pysyvyys. 
Adornon ja Allportin klassisissa ennakkoluuloja koskevissa tutkimuksissa paino-
tetaan tiettyjen persoonallisuustyyppien2 taipumusta ennakkoluuloiseen ja stereo-
tyyppiseen ajatteluun ja samalla stereotyypit ja niihin perustuvat kategorisoinnit 
nähdään suhteellisen homogeenisina ja pysyvinä (Adorno et al 1969/1950; All-
port 1996/1954). Ajatus, jonka mukaan ennakkoluuloiset ihmiset ajattelevat eri 
tavoin kuin suvaitsevaiset, on saanut osakseen kritiikkiä niin kielen tutkijoiden 
kuin sosiaalipsykologienkin keskuudessa. Ihmisten jakaminen suvaitseviin ja su-
vaitsemattomiin on menettänyt pohjansa, kun ajattelua on alettu yleisesti pitä-
mään stereotyyppisenä ja ennakkoluuloisena. Kritiikissä Allportin ajatusta kate-
gorioista mentaalisina rakenteina on pidetty yksipuolisena. Sen on nähty johtavan 
deterministiseen ajatteluun, joka tuomitsee tietyt ihmiset ennakkoluuloisiksi. (ks. 
Liebkind 1988, 79–82; Kuusisto 2000, 35–41; Pälli 2003, 39–45)

Kriitikoiden mukaan kieli ei jaa maailmaa toisiaan poissulkeviin kategorioi-
hin, koska todellisuudessa puhtaita luokkia ei ole. Retorista psykologiaa edusta-
van Michael Billigin mukaan kaikki (luokitteleva) ajattelu tietyllä tavalla ennak-
koluuloista, ja stereotyypit ovat luonnollisia kategorioita. Billigin mukaan ihmi-
sen ajattelussa on luokittelun lisäksi myös vastakkainen prosessi, partikularisoin-
ti eli eriyttäminen. Kategorisoinnin lisäksi ihmiset ainutkertaistavat asioita. (Bil-
lig 1987, 118–155)

Partikularisoiminen liittyy ajatukseen kielen käytön tilannesidonnaisuudesta ja 
funktionaalisuudesta eli siirtymään kielen referentiaalisesta ymmärtämisestä konst-
ruktionistiseen ajatteluun. Esimerkiksi suhtautuminen muihin etnisiin ryhmiin ei 
ole joko ennakkoluuloista tai suvaitsevaa, vaan sama ihminen voi puhuessaan ja 
suhteessaan toisiin käyttää funktionaalisesti kategorisointia ja partikularisointia.

Eriyttäminen mahdollistaa sekä kategorioiden purkamisen että niiden ylläpidon. 
Partikularisoinnin avulla ihminen voi säilyttää stereotyyppiset käsityksensä niitä 
horjuttavista havainnoista ja kokemuksista huolimatta. Neuvostoliitto-tutkimuk-
sessa koululaisen vastaus ”Gorba on hyvä mies ryssäksi” kiteyttää tämän havain-
nollisesti: streotyyppinen käsitys venäläisistä ei horju siitä eriytetyn poikkeusta-
pauksen perusteella.

Pekka Pälli on tutkinut sosiaalisten ryhmien ja kategorioiden luomista ja merki-
tyksellistämistä kielenkäytössä. Hän lähtee siitä, että kieltä käyttäessään ihminen 
välttämättä kategorisoi, luokittelee ympäröivää maailmaa, ja sosiaalinen kategori-
saatio on aina ryhmäksi rakentamista. (Pälli 2003, 13–14) Nuorten tamperelais-
ten haastattelupuheiden analyysin perusteella Pälli kuvaa, miten kielen käytössä 
kategorisoidaan maahanmuuttajia. Pällin mukaan esimerkiksi rasistinen puhe on 

2 Oma näkökulmani poikkeaa tästä myös siten, että en tutki ihmisten ennakkoluuloja ja ero-
ja yksilötasolla, vaan tarkastelen erilaisuutta ja toiseuden tuottamista kulttuurin tasolla.
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nimenomaan ryhmiin kohdistuvaa: maahanmuuttajien erilaisuutta ja Suomeen 
sopimattomuutta koskevat argumentit kohdentuivat nimenomaan ryhmätasoon. 
Pällin mukaan ryhmän homogeenistaminen ja kategorisointi toimii retorisesti si-
ten, että sen avulla osoitetaan tietty ajattelumalli yleiseksi ja sen pohjalta suhtau-
dutaan koko ryhmään kielteisesti tai myönteisesti. (Pälli 1999, 215–216)

Esimerkiksi homogeenistavasta kategorisaatiosta sopii joukkoviestimien ja yleisen 
mielipiteen suhtautuminen yhtäältä somalialaisten Suomeen muuttoon 1990-lu-
vun alussa (negatiivinen kategorisointi), toisaalta Bosnian ja Kosovon pakolaisten 
Suomeen tulo 1990-luvun puolivälissä (positiivinen kategorisointi).

Edellä olen puhunut siitä, miten me suomalaiset kategorisoimme maahanmuut-
tajia. Kategorisoinnin prosessi on ilmeinen myös kohteiden näkökulmasta. Lau-
ra Huttusen mukaan Suomeen eri maista muuttaneiden kirjoituksissa tuli lähes 
poikkeuksetta esiin yksi yhteinen kokemus elämästä Suomessa: maahanmuutta-
jat tunsivat tulevansa kohdelluiksi pikemminkin kategorian edustajina kuin yksi-
löinä. Suomeen muuttaneiden arkipäivää jäsensi erottelu ”meikäläisiin” ja ”muu-
kalaisiin”. (Huttunen 2002, 330)

Sisä- ja ulkoryhmät, stereotyypit, ihmisten kategorisointi ja niiden kautta raken-
tuva toiseus ovat siis luonnollinen osa kaikkea ihmiselämää, jota ei ole mielekäs-
tä edes yrittää torjua. Hall (1999, 152-160) puhuu erottelun ja toiseuden ambiva-
lenssista: se voi olla sekä myönteistä että kielteistä. Erilaisuus ja toiseus ovat vält-
tämättömiä kielen ja kulttuurin merkitysten tuotannolle, ja samaan aikaan ne yl-
läpitävät uhkia, kielteisiä tuntemuksia ja vihamielisyyttä. Ongelmaksi toiseus tu-
lee silloin, kun se on eriarvoisuuden, syrjinnän tai väkivallan perusteena.

Tämän kirjan haastattelupuheiden ja journalististen tekstien analyyseissa toiseus 
syrjintänä ja väkivaltana tuli esiin suhteellisen harvoin. Sen sijaan eriarvoisuutta 
ja joskus myös kielteisiä tuntemuksia ja uhkia suhteessa venäläisiin ja virolaisiin 
aineistosta löytyi. Niiden jäsentämiseksi pohdin vielä etnistä toiseutta kolmesta 
näkökulmasta: muukalaisuuden, rasismin ja uhkaavuuden kannalta.

Toiseus muukalaisuutena. Toisella voidaan tarkoittaa kulttuurisesti vierasta, muu-
kalaista, jolloin tarkastelussa korostuu toisen kulttuurinen erilaisuus. Toinen voi-
daan käsitteellistää vääräuskoiseksi, jolloin kulttuurisessa erilaisuudessa korostuu 
erityisesti uskonnollinen erilaisuus. Usein eronteko Itsen ja Toisen3 välillä perus-
tuu vastakkaisiin taloudellisiin ja poliittisiin intresseihin, ja monesti kaikki edel-
lä kuvatut aspektit yhdistyvät.

Muukalainen voi olla keskuudessamme tai jossain etäällä. Georg Simmel kuvaa 
muukalaista yhteisöön saapuvana vieraana tai vaeltajana, joka ei lähdekään pois. 
Muukalainen on samaan aikaan osa ryhmää ja sen ulkopuolella, hän on yhdistel-
mä läheisyyttä ja etäisyyttä. Muukalainen on satunnaisissa kontakteissa kaikki-

3 Kun puhun toiseuteen liittyvästä ”toisesta”, kirjoitan sen selvyyden vuoksi isolla alkukir-
jaimilla tai – joissakin tapauksissa – käytän lainausmerkkejä. Samalla tavalla kirjoitan Län-
nen isolla tai lainausmerkeissä, kun ilmansuunnan sijasta tarkoitan (modernia) läntistä maa-
ilmaa Idän vastakohtana.
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en kanssa, mutta hänellä ei ole kiinteitä suhteita kehenkään. Yhteisön jäsenet ei-
vät pidä muukalaisia yksilöinä, vaan abstrakteina tyyppeinä. He ovat siis tyypi-
tysten jatkumolla etäällä Meistä. Esimerkkeinä kuvaamistaan muukalaisista Sim-
mel esittää keskiajan Euroopan juutalaiset. Heidän pitämistään keskenään saman-
laisina tyyppeinä kuvastaa hyvin tuon ajan verotus: kun muut maksoivat veroja 
vaurautensa perusteella, kaikille juutalaisille vero oli sama. (Simmel 1971/1908, 
143–149)

Muukalainen ei itse asiassa ollutkaan Simmelille ”toinen”, vaan ”kolmas”, jonkin-
lainen välitila (Noro 1996, 250–254). Yhdysvaltain etnisistä vähemmistöistä ja ”ro-
tusuhteista” paljon kirjoittanut Simmelin oppilas Robert E. Park (1950, 345–356) 
kehitti Simmelin ajatusta muukalaisesta kirjoittamalla siirtolaisuuden luomasta 
”marginaali-ihmisestä” (marginal man) ja sosiaalisen etäisyyden käsitteestä, jolla 
hän kuvasi ennakkoluulojen ja ”rotutietoisuuden” rakentumista (mt., 256–259).

Edellä kuvatun tyypitysten jatkumon voi mieltää myös niin, että sen toisessa pääs-
sä ovat lähipiiri ja ystävät, toisessa päässä taas viholliset. Baumanin mukaan me/
he-vastakkainasettelu on yhteiskunnan normaalitila, ja muukalaiset tulevat rik-
komaan tämän normaalisjärjestyksen asettumalla ”vastakkain itse vastakkain-
asettelun kanssa”. He eivät ole kaukana eivätkä lähellä, eivät meitä eikä heitä, ei-
vät ystäviä eivätkä vihollisia. Tapahtuu samuuden ja erilaisuuden sekoittuminen. 
Sosiaalisen etäisyyden jatkumolla jotkut voivat kuitenkin olla hyvinkin lähellä, 
ja suhteiden limittyessä väliin jää harmaa vyöhyke. Baumanin mukaan sisä- ja ul-
koryhmän raja on hyödyllinen ja selkeä identiteetin rakentumisessa, mutta ongel-
mia tuo harmaa alue, joka sattuu niiden väliin. Muukalaiset ovat meille totutun 
järjestyksen sotkevia ”rikkaruohoja”. (Bauman 1997, 70–75)

Edellä olen puhunut Toisista yhteisön sisällä. Erityisesti suomalaisille vähintään 
yhtä tärkeitä ovat ulkopuoliset Toiset, sellaiset joista meillä useinkaan ei ole min-
käänlaista välitöntä kokemusta. Esimerkiksi otan Eduard Saidin (1987/1978) ku-
vauksen siitä, miten myyttinen raja eurooppalaisuuden ja Idän välille rakentui vuo-
sisatojen kuluessa. Läntisen orientalismin kuvaama itämaiden asukas ei ollut osa 
yhteisöä kuten Simmelin muukalainen, vaan ulkopuolinen, alempiarvoinen, irra-
tionaalinen, usein kiehtova ja joskus myös pelottava Toinen. Orientalismissa ei ol-
lut kysymys Idän kansojen erilaisuuden kuvaamisesta vaan niiden joidenkin piir-
teiden olemuksellistamisesta ja stereotyyppisestä kuvaamisesta Lännen vastakoh-
tana. Siirtomaiden valloitusvaiheessa Orientin Toisessa korostui tämän barbaari-
suus, jolloin valloituspolitiikka voitiin perustella sivistyksen ihanteilla.

Uskonnollinen rajanveto kristittyjen eurooppalaisten ja ”pakanoiden”, juutalais-
ten tai vääränlaisten kristittyjen kesken oli keskeistä eurooppalaisen identiteetin 
rakentumisessa (ks. luku 2.2.). Viime vuosikymmeninä islaminuskoisista on tul-
lut lukumääräisesti vielä juutalaisia merkittävämpi Toinen Länsi-Eurooppaan, ja 
heidän roolissaan on paljon Simmelin kuvaaman muukalaisen piirteitä. Samal-
la islam on edelleen läsnä eurooppalaisten arkipäivässä myös Saidin kuvaama-
na ulkopuolisena Toisena. Suomalaisten suhteessa islamiin toiseuden kategorioi-
den joustavuus ja tilannesidonnaisuus tulee esiin. Tyypitysten jatkumolla islami-
lainen Toinen voi olla monessa kohdassa mutta silti tietyn kategorian edustajana: 
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hän voi olla abstrakti ja kasvoton ”terroristi” tai hunnutettu arabinainen, mutta 
hän voi olla myös naapuritalon huivipäinen ja ystävällisesti hymyilevä pakolais-
äiti pikkulapsineen.

Toiseus rasismina. Toiseuteen liittyen sivuan eri tapaustutkimusten yhteydessä et-
nisyyden, rasismin, ksenofobian ja etnosentrismin käsitteitä. En ryhdy laajaan kä-
siteanalyysiin, vaan paikannan oman näkökulmani yhteiskuntatieteissä viime vuo-
sina käytettyihin määritelmiin ja keskeisiin käsitteisiin4.

Etnisyydellä tarkoitan yksilön tai ryhmän tapaa jäsentää itseään suhteessa toisiin. 
Etninen samastuminen ja erottelu voivat perustua syntyperään, historiaan tai kult-
tuurisiin erityispiirteisiin, ja etnisten identiteettien muotoutuminen on jatkuva 
prosessi. Etninen erottelu ei välttämättä sisällä ryhmien välistä eriarvoisuutta ja 
vieroksuntaa, mutta varsinkin enemmistöryhmän ”ulkoa” käsin tekemät etniset 
erottelut voivat olla myös syrjinnän ja peitellyn rasismin perustana.

Etnosentrisyydellä tarkoitan oman kansan tai kulttuuris-sosiaalisen ryhmän arvojen 
ja elämäntavan korottamista muiden ryhmien arvoja ja tapoja paremmiksi. Ksenofo-
bialla eli muukalaispelolla puolestaan tarkoitan voimakasta kielteistä suhtautumis-
ta vieraiden kulttuurien edustajiin. Rasismista se poikkeaa siten, että ksenofobia ei 
perustu omasta kulttuurista poikkeavien ihmisten pitämiseen eriarvoisina, vaan 
taustalla ovat ennakkoluulot, pelot ja torjunta uutta ja vierasta kohtaan.

Rasismilla tarkoitan ihmisten ja ihmisryhmien luokittelua biologisten, fyysisten 
tai kulttuuristen ominaisuuksien ja tuntomerkkien perusteella ”rotuihin”, noihin 
tuntomerkkeihin perustuvia arvottavia väittämiä sekä ihmisryhmien asettamis-
ta niiden perusteella eriarvoiseen asemaan keskenään. Uskonnollisen ja kulttuu-
risen vierauden sekä ulkonäön perusteella ihmisiä on eroteltu jo tuhansien vuo-
sien ajan, mutta rasismi erityisenä ideologiana syntyi vasta 1700-luvun lopulla ja 
1800-luvun alussa (Miles 1994, 71–72). Kapeassa rasismin määrittelyssä käsitet-
tä käytetään vain biologispohjaiseen ja fyysisiin tuntomerkkeihin perustuvan hie-
rarkisoinnin kuvaamiseen, mutta ainakin yhteiskuntatieteellisessä rasismin mää-
rittelyssä myös kulttuurisiin piirteisiin perustuva eriarvoistaminen ja sorto näh-
dään yleisesti yhtenä rasismin muotona.5 

Rasismin vastaiset sopimukset, lainsäädäntö ja poliittista korrektiutta painottava 
yhteiskunnallinen ilmapiiri ovat vähentäneet ”rotujen” erotteluun perustuvaa syr-
jintää. Myös geenitutkimusten tulokset ovat vieneet pohjaa ”rotujen” biologispe-
räiseltä erottelulta. Avoimen rasismin sijasta etnisyyttä käytetään yhä enemmän 
eriarvoistavan hierarkian perustana. Van Dijkin mukaan rasismi on muuttunut 
etnisismiksi. Tällä hän tarkoittaa ideologiaa, joka tunnistaa etnisten ryhmien vä-

4 Etnisyyteen ja rasismiin liittyvästä käsitteiden määrittelystä ks. tarkemmin Hall 1992, 
265–306 ja  1999, 54–56; Isaksson 2001, 68–93, 347–363; Kuusisto 2000, 35–81; Lieb-
kind 1988, 37–61; Pietikäinen 2000, 31–45.

5 Rasismin perustana ovat erilaisuuden lisäksi konteksti ja siihen liittyen erityisesti erilai-
set intressit, esimerkiksi luokkaedut tai pyrkimys valloituspolitiikan oikeuttamiseen (Miles 
1994). Rasismin synnystä sekä käsitteen sisällöstä ja kehityksestä ks. luku 2.2. 
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liset sosio-kulttuuriset erot, mutta kiistää läntisessä kulttuurissa olevat vallan ja 
dominanssin erot. ”Etnisismin” lähtökohtana ei ole enää usko valkoisten parem-
muuteen ”rotuna”, vaan oletus joidenkin etnisten ryhmien jälkeenjääneisyydestä 
muilla perusteilla (van Dijk 1991, 28–29).

Käsitteet elävät ja niiden merkitysten muutokset on otettava huomioon. Itse kir-
joitan ”rodun” lainausmerkkeihin korostaakseni käsitteen biologisen määrittelyn 
epätieteellisyyttä. Vaikka etnisyyttä käytetäänkin van Dijkin kuvaamalla tavalla 
syrjinnän perusteena ja vaikka se on samalla tavoin sosiaalinen konstruktio kuin 
”rotu”, etnisyys-käsitteellä ei ole samanlaista historiallista ja systemaattiseen erot-
teluun ja alistamiseen liittyvää painolastia kuin ”rodulla”. Kaikki etnisyyteen viit-
taaminen ei merkitse ”etnisismiä”, ja etnisellä identiteetillä on vähemmistöryhmi-
en näkökulmasta myös positiivinen merkitys. Siksi kirjoitan etnisyyden ilman lai-
nausmerkkejä, enkä pidä etnistä erottelua väistämättä eriarvoisuutta lisäävänä.

Rasismista käytyyn keskusteluun kuuluu myös rodullistamisen käsite6. Sillä tarkoi-
tetaan prosessia, jossa ulkoisiin piirteisiin ja ominaisuuksiin liitetään muita omi-
naisuuksia, usein älykkyyteen ja kyvykkyyteen liittyviä asioita. Rodullistaminen 
siis merkitsee toisiinsa liittymättömien asioiden kytkemistä yhteen. Puhe ”roduis-
ta” luonnollistaa tuon toisiinsa kuulumattomien asioiden yhdistämisen eli esittää 
sen muuttumattomana, biologisena ja siten luontoon kuuluvana.

Huttunen viittaa rasismin määrittelyn ongelmallisuuteen sekä siihen, kuinka ang-
losaksinen ja keskieurooppalainen rasismikeskustelu ei ole sellaisenaan siirrettä-
vissä Suomeen (Huttunen 2002, 104–106). Tämä vastaa omaa lähestymistapaa-
ni tässä tutkimuksessa: en pidä tarpeellisena rasismin ja muun etnisen toiseuden 
tarkkaa erottelua, koska rajanveto ”rotuun” perustuvan ja muun etnisen vierauden 
välillä on liukuva. Esimerkiksi venäläisten ja virolaisten esittäminen suomalaises-
sa kulttuurissa sisältää huomattavasti enemmän ksenofobisia ja muita lievempiä 
Toisen vieroksumiseen liittyviä ajattelumalleja kuin avointa rasismia. Kun tutkin 
venäläisten ja virolaisten ”toiseuttamista” suomalaisten puheissa tai journalistissa 
teksteissä, ei analyysin kannalta ole välttämätöntä määritellä tarkasti, perustuu-
ko suhde Toiseen rodullistamiseen vai muuhun vierauteen.

Yksi tapa jäsentää etninen toiseus liittyy psykoanalyyttiseen tutkimusperintee-
seen7. Hallin mukaan brittikulttuurin rasismi on punoutunut ”kulttuurin päivä-
uniin”, ja rasismin logiikat ”toimivat paljon enemmän Freudin unityön kuin min-
kään muun tavoin” (Hall 1992, 15–18). Kristeva toteaa Freudiin nojautuen, että 
vieraus ja kammottava on meissä itsessämme. Olemme itse omat muukalaisem-
me, ja meissä itsessämme oleva toinen aiheuttaa ahdistusta. Toinen onkin minun 
oma tiedostamattomani, joka on mukana suhteessani muukalaisiin, vierasmaa-
laisiin (ja Kristevan mukaan myös naiseen). Kun pakenemme tai vastustamme 
muukalaista taistelemme omaa tiedostamatontamme vastaan. Freudin mukaan 

6  Hall 1999, 160–174; Huttunen 2002, 104–105; Miles 1994; suomalaisten rodullistami-
sesta ks. Kemiläinen 1985.

7 Esimerkiksi Kristeva (1992), Castoriadis (1997), Ahmed (2003) sekä Hall (1992 ja 1999) 
tarkastelevat etnistä toiseutta freudilaisesta näkökulmasta.
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oman muukalaisuutemme tiedostaminen on ehkä ainoa tapa välttää sen vaino-
amista ulkopuolellamme, ja juuri psykoanalyysi on matka toisen ja itsen vierau-
teen. (Kristeva 1992, 187–197)

Vaikka monin paikoin viittaan Hallin, Kristevan ja muidenkin psykoanalyyttis-
ta perinnettä hyödyntävien tutkijoiden teksteihin, en omassa analyysissani nojau-
du freudilaiseen teoriaan.

Toiseus uhkana. Toinen voidaan etnisyyden, ”rodun” tai uskonnon perusteella kä-
sitteellistää omaa asemaa uhkaavaksi. Esimerkiksi juutalaiset on historian eri vai-
heissa koettu paitsi etnisesti ja uskonnollisesti vieraiksi myös taloudelliseksi tai 
poliittiseksi uhkaksi, ja heidän vainoaan on perusteltu nimenomaan tämän uh-
kakuvan perusteella. Suomalaisten suhteessa venäläisiin uhka- ja viholliskuvilla 
on vuosisatojen kuluessa ollut hyvin keskeinen merkitys. Nykyään suomalaisten 
suhteessa pakolaisiin tai muihin maahanmuuttajiin yhtenä keskeisenä vaikutti-
mena ovat erilaiset uhkakuvat: pelko työpaikkojen menetyksistä tai rikollisuuden 
ja väkivallan kasvusta8. Viime vuosina islaminuskoiset ja heistä erityisesti arabit 
on koettu uhkaksi yhtäältä erilaisen uskontonsa, toisaalta terrorismin pelon ta-
kia9. Tällä uhkakuvalla on hyvin pitkät historialliset perinteet (Said 1987/1978; 
Männistö 1999, 37–148)

Etnisyyteen perustuvat uhkakuvat liittyvät erityisesti nationalismiin sekä kanso-
jen ja valtioiden suhteisiin10. Markkinoiden laajeneminen, kirjapainotaito ja si-
tä seurannut sanomalehdistön kehitys mahdollistivat kansakuntien ja nationa-

8 Esimerkkinä maahanmuuttoon liittyvien uhkakuvien rakentamisesta Horsti (2003) tar-
kastelee Puolasta ja Slovakiasta kesällä 1999 Suomeen tulleiden romanipakolaisten käsitte-
lyä sanomalehdissä.

9 Etnisyyteen liitetty terrorismin pelko tuottaa myös päinvastaisia pelkoja: Sara Ahmed ku-
vaa pelkoja ja ahdistusta, jota Lännen terrorisminvastainen sota aiheuttaa Toisille: islamin-
uskoisille, arabeille, aasialaisille, yleensäkin turvapaikanhakijoille. Terrorin pelko on johta-
nut globaaliin ”pelon politiikkaan”, jolloin kotimaidensa vainoa ja terroria pakenevat koe-
taan Lännessä potentiaalisiksi terroristeiksi, mikä puolestaan luo pelkoa ja epävarmuutta 
turvapaikanhakijoiden keskuuteen. (Ahmed 2003)

10 Nationalismille ja kansakunnalle läheisiä käsitteitä ovat kansanluonne ja kansallinen iden-
titeetti. Kansanluonteesta puhutaan arkikielessä, ja käsitteen epämääräisyyden vuoksi viit-
taan siihen vain muiden käyttämänä käsitteenä, jolloin sillä tarkoitetaan mm. kulttuurin 
muovaamaa ihmisten samankaltaisuutta. Kansakuntia erottelevana käsitteenä kansanluon-
ne syntyi samoihin aikoihin rasismin ”tieteellistymisen” ja kansallisvaltioiden synnyn kans-
sa. Kansanluonnekäsitysten mukaisesti kansoja voidaan pitää ”persoonallisuuksina”, joilla 
on kullakin oma luonteenlaatunsa. Kansanluonteiden tutkimisella oli yhteys rotuoppeihin 
ja kiihkokansallisiin ajattelumalleihin, ja tutkimussuunta heikkeni toisen maailmansodan 
jälkeen rasismin tuomitsemisen yhteydessä. Tieteessä kansanluonteen sijasta käytetään mm. 
kulttuurin, mentaliteetin ja identiteetin käsitteitä. (ks. Saukkonen 1999, 31–38, 102–104) 
Kansallisen identiteetin määräytymisessä on olennaista historiallinen konteksti ja sen ra-
kentuminen erottelujen, Toiseen suhtautumisen perusteella. Nationalismin nousuvaiheissa 
kansalliset identiteetit saattoivat olla suhteellisen yhtenäisiä, kun taas nykyisten kehittynei-
den teollisuusmaiden kansalliset ja kulttuuriset identiteetit ovat aikaisempaa pluralistisem-
pia sekä vähemmän kiinteitä ja ylihistoriallisia. (Hall 1999, erityisesti 19–70; Saukkonen, 
mt. 39–50; Harle & Moisio 2000, 9–17, 55–174; Ruuska 2002, 54–56)
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lismin synnyn 1700-luvulta alkaen11, siis samoihin aikoihin rasismin ideologian 
synnyn kanssa. Baumanin mukaan nationalismin taustalla oli alkuperän myytti: 
vaikka kansakunta olikin alun perin kulttuurinen ”kuviteltu yhteisö”, se vähitel-
len ”luonnollistui”. Nationalisteille kansakunnan myyttisenä yhdistäjänä oli yh-
teinen menneisyys, joka pönkitti käsitystä kansakuntien luonnollisuudesta ja sen 
”jäsenyyden” periytyvyydestä. (Bauman 1997, 214–215) ”Kuvitellun yhteisön” 
käsitteen alun perin esittäneen Andersonin mukaan nationalismi eroaa rasismis-
ta siinä, että se vetoaa historiaan, kun taas rasismi nojautuu historiattomaan ”al-
kuperään”. Rasismin juuret ovat pikemminkin yhteiskuntaluokassa kuin kansa-
kunnassa, joka taas on nationalismin edellytys. Andersonin mukaan rasismi ja 
antisemitismi eivät suuntaudu niinkään sotiin ja valloituksiin (kansakuntien) ra-
jojen yli, vaan niiden sisälle oikeuttamaan maan sisäistä vallankäyttöä ja sortoa. 
(Anderson 1983, 47–65 ja 141–154)

Siirtomaiden valloittamisessa rasismia kuitenkin käytettiin oikeuttamaan hyök-
käyksiä ja vallankäyttöä kansallisvaltioiden rajojen yli (ks. luku. 2.2.). Ja vaikka 
rasismin ideologia syntyi erillään nationalismista, käytännössä nationalistiset liik-
keet ovat yleisesti turvautuneet rasistiseen argumentaatioon niin kansakuntien si-
säisessä vallankäytössä kuin hyökkäyksissä muiden kansakuntien alueille. Natio-
nalismi ei kuitenkaan ole välttämättä rasistista. Hobsbawmin (1994, 134–135) 
mukaan esimerkiksi Ranskan, Italian ja Saksan alun perin vasemmistolaisina ja 
liberaaleina tunnettu nationalismi muuttui muukalaisvihamieliseksi oikeistoliik-
keeksi 1800-luvun lopulla.

Erityisesti kansojen ja valtioiden välisissä suhteissa uhkan kokeminen ilmenee Toi-
sen jäsentämisenä viholliseksi. Viholliskuvia on tutkittu runsaasti kansainvälisen 
politiikan, psykologian, sosiaalipsykologian, tiedotusopin ja muidenkin tieteenalo-
jen piirissä. Historian ja politiikan tutkimuksessa viholliskuvatutkimus on usein 
liittynyt kansallisen identiteetin ja nationalismin tutkimiseen.

Viholliskuvat voidaan selittää akuutilla poliittisella vastakkainasettelulla tai his-
torialliseen jatkuvuuteen perustuvalla perivihollisuudella. Ulkoisen uhkan lisäksi 
viholliskuvien synnyn perustana ovat usein olleet valtion sisäiset tarpeet ja syyt, 
esimerkiksi kansallisen identiteetin luominen tai vahvistaminen. Ulkopuoliseen 
uhkaan vetoaminen tai sen käyttäminen syntipukkina voi auttaa lisäämään kan-
sallista integraatiota. Viholliskuvia voidaan myös luoda oman aggression legiti-
moimiseksi tai mitä erilaisimpien sisäpoliittisten tavoitteiden edistämiseksi. (Luos-
tarinen 1986, 20–31)

Viholliskuvien muodostamiselle on luonteenomaista dualistinen ajattelutapa: mo-
raalin, arvojen, ideologioiden ja uskontojen jakaminen oikeaan ja väärään, hyvään 
ja pahaan. Harlen mukaan dualismin juuret ovat syvällä eurooppalaisessa uskon-
nollisessa ja poliittisessa perinteessä. Juutalaisuudessa korostui jyrkkä erottelu Ju-
malan valitun kansan ja pakanoiden välillä, ja dualistinen jako oikeauskoisiin ja 

11 Nationalismin luonne ja synty ei ole kiistaton. Nojaudun tässä esityksessä mm. Anderso-
nin (1983), Baumanin (1997) ja Hobsbawmin (1994) näkemyksiin. Nationalismia koske-
vasta teoreettisesta keskustelusta ks. Ruuska 2002, 46–61.
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ulkopuolisiin sekä oman uskonnon kerettiläisiin jatkui sen perustalle syntyneessä 
kristinuskossa. Antiikin Kreikan taisteluissa Ateenan ja Spartan välillä sekä myö-
hemmin kreikkalaisten taistelussa persialaisia vastaan korostui dualistinen jako de-
mokratian ja vapauden sekä toisaalta tyrannian ja diktatuurin välillä. Hyvien eu-
rooppalaisten ja pahojen ulkopuolisten (Idän, persialaisten, islamin) välistä jyrk-
kää kaksijakoisuutta uusinnettiin vuosisatojen kuluessa, ja 1800-luvulla se tuli Eu-
roopan valtioiden kolonialismin pragmaattiseksi perusteluksi. Sama dualistinen 
perinne oli myös toisen maailmansodan jälkeisen kylmän sodan läntisten vihol-
liskuvien mytologisena rakennusaineena.12 (Harle 1991) 

Muu kuin etninen toiseus. Erityisesti viime vuosikymmenten feministisessä tutki-
muksessa on analysoitu sukupuoleen liittyvää toiseuden tuottamista ja kokemus-
ta (Ronkainen 1999, 168–185; Halonen 1999). Monissa tutkimuksissa sukupuo-
leen liittyvä toiseus yhdistyy etnisen toiseuden analyysiin (Essed 1991; Huttunen 
2002; Leppänen 2000; Seppänen 2001b, 197–206). Etninen ja sukupuoleen liit-
tyvä toiseus ovat samankaltaisia siinä mielessä, että sekä ”rodut” että sukupuoli-
erot näyttävät luonnollisilta, jolloin niin rasismi kuin seksismikin voidaan esittää 
luonnonmukaisina ja siten yleisesti hyväksyttävinä erotteluina (Hall 1992, 270, 
297). Toiseus on keskeinen näkökulma myös sukupuolisten vähemmistöjen esit-
tämistä, asemaa ja kokemusta koskevassa Juvosen (2002) tutkimuksessa. Viime 
vuosien joukkoviestinnän tutkimuksissa on käsitelty myös työttömyyttä toiseu-
tena (Renvall & Vehkalahti 2002; Vehkalahti 2002) sekä ikääntymisen tuotta-
maa toiseutta mediassa (Halonen 2002).

2.2. Etninen toiseus eurooppalaisuudessa – 
historiallinen näkökulma
Tämän teoksen kolmea tapaustutkimusta yhdistää historiallisen jatkuvuuden poh-
dinta, ja historiallisuus on olennaisena mukana kulttuurisen muistin käsitteessä 
(luku 2.4.) Siksi paneudun seuraavassa etnisen vierauden historialliseen taustaan 
ja luvussa 2.3. suhteutan suomalaisten venäläisiä ja virolaisia koskevat käsitykset 
tähän eurooppalaiseen kontekstiin.

Näkökulmani etnisen toiseuden historiaan on läntinen, tarkemmin sanottuna län-
sieurooppalainen. ”Länsi” ei ole tässä tarkastelussa maantieteellinen, vaan histori-
allinen käsite, joka on käytännössä synonyymi ”modernin” käsitteen kanssa. Aja-
tus Lännestä rakentui vuorovaikutuksessa Toisen kanssa erityisesti löytöretkien, 
valistuksen ja siirtomaiden valloituksen yhteydessä13. (Hall 1999, 77–98) Aloitan 
tarkasteluni kuitenkin vielä kauempaa läntisen maailmankatsomuksen juurilta, 
antiikin ja kristinuskon perinteestä.

Antiikin Kreikan ja Rooman ajattelussa oman kulttuurin ulkopuolisia pidettiin 
barbaareina; he olivat kyllä ihmisiä, mutta kreikkalais-roomalaiseen kulttuuriin 
verrattua alemmalla tasolla. Etnosentrinen jako ”meihin” ja ”toisiin” ei antiikin 
kirjoituksissa kuitenkaan merkinnyt syntyperään tai polveutumiseen perustuvaa 
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rodullistamista ja laadullista luokittelua.14 Erotteluperusteina olivat ennen kaik-
kea ihonväri ja muut ilmiasun piirteet sekä käsitykset ”barbaarien” järjestä, kie-
lestä ja kulttuurista. Ilmiasun ja kulttuurin erot selitettiin kreikkalais-roomalai-
sella kaudella ympäristötekijöillä. (Goldberg 2002, 283–285; Miles 1994, 29–31; 
Isaksson & Jokisalo 1998, 15–22)

Kun kreikkalaisille erottautuminen barbaareista perustui oppimiseen ja asioiden 
poliittiseen ja filosofiseen hallitsemiseen, juutalaisessa perinteessä erottelu Juma-
lan valitun kansan ja toisten välillä perustui uskontoon. Heprealaisessa kirjallisuu-
dessa erottelu ei perustunut ”rotuun”, vaan etnisten ryhmien eroon Jumalan ja ih-
misen välisessä suhteessa. Suhde muukalaisiin oli juutalaisuudessakin samaan ta-
paan ristiriitainen kuin kreikkalaisilla: yhtäältä tehtiin ero vääräuskoisten kans-
sa, toisaalta muukalaisia ei saanut sortaa. Esimerkkinä, miten toiseus ei perustu-
nut veren perintöön, on juutalaisten kuninkaan Davidin äiti Ruut Moabilainen, 
juutalaiseksi kääntynyt muukalainen. (Castoriadis 1997, 17–18; Isaksson & Jo-
kisalo 1998, 23–24; Kristeva 1992, 71–80)

Alkukristillisessä perinteessä yhteisön perustana ei ollut kansallisuus ja kansalai-
suus kuten Kreikassa vaan kulttuuriset ja symboliset tekijät. Yhdistävänä tekijä-
nä oli yhteinen usko Kristukseen, joka itsekin oli esimerkki muukalaisesta. Apos-
toli Paavali oli sekahahmo, jossa yhdistyi lapsuuden kreikkalainen kasvuympä-
ristö, juutalainen rabbiinikoulutus, usko Jeesukseen sekä matkat kreikkalaisen ja 
roomalaisen kulttuurin vaikutuspiirissä. Kristillisen kirkon perustamisessa Paa-
vali muutti juutalaisten valittua kansaa koskevan messianismin koko ihmiskuntaa 
koskevaksi messianismiksi. Kun kristinusko sitten tuli Rooman valtionuskonnok-
si, vainoa ei kohdistettu väärän näköisiin ihmisiin vaan vääräuskoisiin. Kirkkoisä 
Augustinus korosti käsitystä ihmiskunnan yhteisestä alkuperästä ja yhtenäisyy-
destä, joka ylitti ihmisten ulkonäköön perustuvan erilaisuuden. Raamattu opetti 
rakastamaan lähimmäisiään, ja Augustinuksen mukaan lähimmäisiä olivat kaik-
ki ihmiset. (Kristeva 1992, 68, 83–99;  Isaksson & Jokisalo 1998, 23–26)

Kristinuskon leviämisen ja vakiintumisen mukana sen suhde muukalaisiin muut-
tui samaan tapaan ristiriitaiseksi kuin antiikissa ja juutalaisilla: kristitylle muu-

12 Jatkoa dualistiselle ajattelulle on Samuel P. Huntingtonin (1993) teesi, jonka mukaan 
kulttuuriset erot, ennen muuta kristillisen länsimaailman ja Islamin vastakohtaisuus, ovat 
mahdollisen maailmanlaajuisen sivilisaatioiden välisen konfliktin perustana Huntigtonin 
teorian herättämästä kritiikistä ks. Männistö 1999, 16–17; Lehtonen 2001, 93–94;  Han-
nerz 2003, 214–216.

13 Näkökulman rajaus merkitsee, että vaikka suhde venäläisyyteen on keskeinen tutkimus-
kohteeni, en tässä yhteydessä käsittele lainkaan Venäjän omaan imperialistiseen valloitus-
politiikkaan liittynyttä rasismia (ks. Castoriadis 1997, 15–16).

14 Kristeva painottaa, että vieroksunnasta ja eriarvoisuudesta huolimatta muukalai-
silla oli usein paikkansa poliksessa. Antiikin Kreikassa suhde barbaareihin määrittyi 
tarkoituksenmukaisuuden perusteella, ja jotkut muukalaisryhmät saattoivat nousta mer-
kittäviin asemiin. Kristevan mukaan antiikin kreikkalaisten ja meidän nykyisten europpa-
laisten suhtautumista muukalaisiin yhdistääkin samankaltainen arviointiperuste: muuka-
laisten tuoma taloudellinen hyöty valtiolle. (Kristeva 1992, 49–69)
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kalaiselle oli osoitettava vierasystävyyttä, muita muukalaisia kristillinen kestiys-
tävyys ei koskenut (Kristeva, mt. 90–92). Toiseutta alettiin tarkastella kristinus-
kon prisman kautta, ja siinä Toinen poikkesi sekä ulkonäkönsä että kulttuurinsa 
puolesta kristillisestä normista. Empiiriset havainnot ja mielikuvitus yhdistyivät 
ja loivat kuvan Toisesta, jolla oli hirviömäiset piirteet. Tähän villi-ihmisen repre-
sentaatioon liitettiin muun muassa aggressiivisuus ja kesytön seksuaalisuus. 1100–
1200-luvuilla vakiintunut kuva islamista kristinuskon negaationa oli samankal-
tainen: islamilaisuus oli barbaarista, degeneroitunutta ja tyrannimaista kerettiläi-
syyttä, joka salli moniavioisuuden ja löyhän sukupuolikäyttäytymisen. Vuosien 
1096–1293 ristiretket puettiin uskonnolliseksi sodaksi koko islamin uskoa vas-
taan, ja ennen ristiretkiä vallinnut uskontokuntien suhteellinen suvaitsevaisuus 
päättyi. (Miles 1994, 31–36; Isaksson & Jokisalo 1998, 27, 32–37)

Löytöretket, kaukomatkat ja niitä seurannut kolonialismi johtivat suureen muu-
tokseen Toista koskevien representaatioiden rakentumisessa. Toinen ei ollut enää 
ulkopuolinen villi eikä islamilainen valloittaja, vaan eurooppalaisten valloittamien 
alueiden kanta-asukas. Rotuhierarkialla perusteltiin eurooppalaisten siirtomaaval-
tojen herruus suhteessa valloitettujen alueiden alkuperäisväestöön. Aikaisemmat 
Toisen representaatiot (barbaarisuus, tyrannimaisuus, uskonnottomuus) jatkoivat 
elämäänsä, mutta niiden rinnalle konstruoitiin siirtomaiden valloittamista ja or-
jakauppaa oikeuttavia representaatioita. Esimerkiksi afrikkalaisiin liitettiin länti-
sestä ja kristillisestä näkökulmasta vastenmielisiä piirteitä kuten väitteet vahvasta 
seksuaalisuudesta, afrikkalaisten ja apinoiden fyysisistä yhtäläisyyksistä sekä kan-
nibalismista. 1700-luvun lopulle saakka afrikkalaisten toiseutta ei pidetty kuiten-
kaan myötäsyntyisenä ja muuttumattomana: esimerkiksi orjuutta puolusteltiin sil-
lä, että se antoi afrikkalaiselle mahdollisuuden päästä pois villiyden tilasta. Vierok-
sunnan perustelut olivat tässä vaiheessa ennen muuta kulttuurisia ja uskonnollisia 
eivätkä biologisia. (Miles 1994, 37–50; Isaksson & Jokisalo 1998, 39–54)

Löytöretkien aikana ”lännen” yhteinen identiteetti rakentui ennen muuta kris-
tinuskon varaan; juuri kristinusko loi yhteisön, joka ylitti valtiolliset, etniset se-
kä luokka- ja sukupuolirajat. Käsitteet ”Eurooppa” ja ”kristikunta” samastettiin 
vuosisatojen ajan. (Anderson 1983; Hall 1999, 95–97). 1700-luvun lopulta alkaen 
uskonto menetti keskeisen asemansa ja tieteen merkitys korostui toiseuden mää-
rittelyssä. Eurooppalaisessa keskustelussa toiseus tulkittiin nyt biologisin perus-
tein ”rodun” eroavuudeksi, joka oli myötäsyntyinen ja siksi muuttumaton. ”Ro-
tujen” erottelun lisäksi pyrittiin todistelemaan niiden biologisiin tunnusmerkkei-
hin perustuvat hierarkkiset suhteet. Tuolloin syntyneet klassiset rotuteoriat ja -
luokitukset syntyivät osana valistukseen liittynyttä tieteellistä maailmankuvaa. 
Ne olivat osa luonnontieteiden kehitykseen liittynyttä empiiristä, vertailevaa ja 
typologisoivaa suhtautumista maailman ilmiöihin. Valistus merkitsi irtautumis-
ta myyttisistä ja uskonnollisista erotteluperusteista kohti materialistisia, sosiolo-
gisia ja ympäristöön liittyviä selityksiä, joissa Länsi oli yhteiskunnallisen edistyk-
sen prototyyppi. (Hall 1999, 129–131; Miles 1994, 51–64; Isaksson & Jokisalo 
1998, 87, 149–150)

Rotuajattelu oli mukana myös valistusfilosofien teksteissä sekä 1700-luvulla kehit-
tyneessä länsimaisessa estetiikassa, tosin hyvin ristiriitaisella tavalla. Esimerkiksi 
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Hume ja Kant sekä hiukan myöhemmin Hegel perustelivat mustaihoisten ihmis-
ten pysyvän alemmuuden valkoisiin nähden. Vaikka rasismi ei ollut keskeisintä 
valistusfilosofien kirjoituksissa ja vaikka esimerkiksi Kant 1700-luvun lopulla lie-
vensi näkemyksiään, oli länsimainen filosofia luonnontieteiden rinnalla ”tieteellis-
tämässä” rotuajattelua.15 Valistusfilosofien rasismia tukevat ajattelumallit vaikut-
tivat pitkään länsimaisessa mentaliteetissa, ja ne pohjustivat 1800-luvun rasisti-
sia teoriankehittelyjä. Kuvataiteissa valistusfilosofien esteettiset käsitykset vaikut-
tivat maalaustaiteen tapaan pitää valkoihoista kauneuden ihanteena, jonka rin-
nalla mustaihoiset esitettiin rumuuden ja toiseuden merkkeinä. Kirjallisuudessa 
Robinson Crusoen ja Perjantain suhteen kuvaus ilmentää hyvin valistuksen ajan 
henkistä ilmapiiriä. (Goldberg 2002, 288–294; Rantonen 1994, 137–147; Isaks-
son & Jokisalo 1998, 102–112)

1800-luvulla ”rodun” käsite tunkeutui luonnontieteiden lisäksi historiankirjoituk-
seen ja yhteiskuntatieteisiin. Sen avulla ryhdyttiin selittämään ja oikeuttamaan 
historiaa, sotia, sosiaalipolitiikkaa ja mitä erilaisimpia yhteiskunnallisia ilmiöi-
tä. Rotuoppien avulla sosiaaliset suhteet biologisoitiin. Tieteen perusteella luo-
tu ”rodun” diskurssi tuli 1800-luvulla luontevaksi ajattelutavaksi kaikissa yhteis-
kuntakerroksissa. ”Rodun” käsitteen leviämistä auttoi sen ”luonnollisuus”: siinä-
hän havaitut todelliset ja materiaaliset erot yhdistyivät negatiivisesti merkityksel-
listettyihin ilmiasun eroihin. Tieteen menetelmänä ”rotujen” erottelussa ja nii-
den arvojärjestykseen laittamisessa olivat muun muassa kallonmittaukset16. (Hall 
1992, 296–97)

”Rodun” diskurssin voittokulku liittyi yhtäältä tieteen hegemoniaan suhteessa us-
kontoon, toisaalta imperialistisen valloituspolitiikan ja orjakaupan poliittiseen ja 
moraaliseen oikeuttamiseen. Euroopassa rotukäsityksiin liittynyt ajatus ”veren yh-
teydestä” sekoittui 1800-luvulla nationalismiin ja sen peruskäsityksiin kansasta, 
kielestä ja kansakunnan yhteisestä historiasta. ”Rotueroja” alettiin käyttää myös 
kansallisvaltioiden sisäisten sosiaalisten erojen pyhittämisessä ja oikeuttamassa et-
nistä syrjintää ja väkivaltaa valtioiden sisällä tai ”valkoihoisten” eurooppalaisten 
välillä17. Kun esimerkiksi juutalaiset oli luokiteltu eri ”roduksi”, elvytettiin 1800-
luvulla ikivanhoja käsityksiä juutalaisista rituaalimurhaajina ja maailmanvaltaan 
tähtäävinä juonittelijoina. Merkittävimmäksi ”veren yhteyteen” perustuva natio-

15 Aivan kuten Aristotelestä voidaan lukea joko demokratian ja tasa-arvon edistäjänä tai or-
juuden ja naisten alempiarvoisen aseman puolustelijana, samalla tavoin valistusfilosofit voi-
daan nähdä rasismin teoreetikkoina tai suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon esitaistelijoina. Kun 
monet rasismin aatehistorian kuvaukset siteeraavat Kantin rasistisiksi tulkittavia komment-
teja, Kristeva sivuuttaa nämä puolet kokonaan ja esittää Kantin kaikkien ihmisten saman-
arvoisuutta korostavana kosmopoliittina (Kristeva 1992, 177–180).

16 Myös yhteiskuntatieteissä esimerkiksi Karl Marx ja Max Weber olivat tieteellisesti pe-
rustelemassa arvottavaa erontekoa Lännen ja Toisten välillä (Hall 1999, 132–137; Said 
1987/1978, 14).

17 Sytykkeitä valtioiden sisäisen muukalaispelon ja rasismin nousulle antoi 1800-luvun lopul-
la tapahtunut siihenastisen historian suurin muuttoliike (Hobsbawm 1999, 156–159).
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nalismi kehittyi 1800- ja 1900-lukujen Saksassa18. (Miles1994, 51–64, 89; Isaks-
son & Jokisalo 1998, 130; Hobsbawn 1994)

Etnisen toiseuden ja rasismin historian punaisen lankana erilaisuuden torjunnas-
sa näyttää olevan omien intressien puolustaminen. Tässä länsimaisessa ajattelussa 
omien etujen puolustelu Toisen alemmuudella on sikäli ristiriitaista, että rasismi 
sopi perusteluksi yhtäältä silloin, kun kyseessä oli pelko mahdollista hyökkääjää 
kohtaan, ja toisaalta silloin, kun oli kysymys oman hyökkäyksen ja toisten kanso-
jen alistamisen oikeuttamisesta.

1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku eivät olleet vain siirtomaiden alistamisen 
ja ”alempirotuisten” kallonmittausten aikaa vaan myös orjuuden tuomitsemisen 
ja rasismin vastaisen kritiikin kehittymisen aikaa. Humanismin, kristinuskon ja 
Ranskan vallankumouksen veljeyden ja tasa-arvon aatteiden pohjalta nousi ar-
vostelua rasistista politiikkaa ja sen ”tieteellisiä” perusteluja kohtaan. (Lindqvist 
1996 ja 1998) Rasismi käsitteenä tuli käyttöön kuitenkin vasta 1930-luvulla, kun 
”rotuopit” menettivät vallitsevan asemansa länsimaissa ja niiltä pyrittiin poista-
maan tieteen arvovalta. Sitä ennen puhuttiin mm. rotuvihasta. (Isaksson 2001, 
351; Miles 1994, 73) 

Toisen maailmansodan tilinpäätös ja siirtomaavallan luhistuminen 1900-luvun 
jälkipuoliskolla johtivat rasismin tuomitsemiseen ja aikaisempien hyvin jyrkkien 
toiseuden representaatioiden jäämiseen taka-alalle. Tämä tuskin olisi ollut mah-
dollista ilman ”lännen” kulttuurissa rasismin rinnalla kehkeytynyttä antirasismin 
perinnettä. (Isaksson 2001, 347–363)  

Rasismi tänään. Kun avoin rasismi kävi poliittisesti mahdottomaksi, ”rotujen” hie-
rarkiaan perustuvien teorioiden19 ja politiikan tilalle tuli uusrasismiksi nimetty dis-
kurssi. Uusrasismissa Toisen syrjintää ei perustella ”rotujen” hierarkialla, vaan sa-
nomalla ihmisten luontaisesti elävän mieluiten kaltaistensa parissa (Miles 1994, 
95). Uusrasismin ohella puhutaan kulttuurisesta rasismista tai symbolisesta rasismis-
ta jossa toiseutta ja syrjintää ei enää perustella biologisin vaan nationalismiin ja 
kulttuurieroihin perustuvin argumentein. (Hall 1992, 265–279 ja 1999, 47–56; 
Gilroy 2002, 253–259) Kolmas 1900-luvun lopun ja nykypäivän keskeinen käsi-
te on institutionaalinen rasismi, jossa luodaan syrjiviä hallinnollisia ja muita käy-
täntöjä, joita ei perustella sen paremmin biologisilla kuin kulttuurisilla ”rotujen” 
erotteluilla, vaan esimerkiksi kielitaitoon liittyvillä vaatimuksilla (ks. Tuulentie 

18 Saksalaisen nationalistisen rasismin eroavuus perinteisten siirtomaavaltojen rasismis-
ta johtui siitä, että Saksa “myöhästyi” maailman jaosta: 1800-luvun lopun jälkeen suuria 
siirtomaa-alueita ei ollut mahdollista hankkia ilman konfliktia angloamerikkalaisen maa-
ilman kanssa, ja Saksan ekspansiopolitiikka suuntautui Euroopan sisälle. Siksi saksalaisel-
le rasismille ei kelvannut muiden siirtomaavaltojen teesi ”valkoisen rodun” paremmuudes-
ta vaan oli luotava oppi arjalaisten paremmuudesta. (Isaksson & Jokisalo 1998, 178–180; 
Lindqvist 1996, 188–196)

19 Biologiset ”rotujen” hierarkiaan perustuvat teoriat ovat 1900-luvun lopulta alkaen saa-
neet lisää näkyvyyttä länsimaisessa yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa (Suomessa mm. 
Ahmavaara & Vanhanen 2001). Biologisen rasismin paluusta ks. Isaksson & Jokisalo 1998, 
219–254.
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2001, 206–211). Viime vuosina on uudeksi termiksi nostettu arkipäivän rasismi, 
jolla tarkoitetaan erityisesti eleisiin, ilmeisiin, vitseihin ja jokapäiväisiin tapoihin 
liittyvää rodullistavaa eristämistä ja leimaamista (Essed 1991; Puuronen 2003).

Rodullistaminen ei aina merkitse Toisen esittämistä alempiarvoisena tai muuten 
negatiivisessa valossa. Jo antiikin ja löytöretkien aikana etninen toiseus esitettiin 
myös kauniina, kiehtovana ja viattomana. Esimerkiksi Orientti esitettiin paitsi 
vieraana ja pelottavana myös kiehtovana tuhannen ja yhden yön tarujen maana20. 
Tämän päivän mainonta, nuorisokulttuuri ja urheilu nostavat esiin tähtiä, joissa 
ihonväriin ja muihin fyysisiin eroihin perustuva toiseus onkin kauneuden ja po-
sitiivisen kiinnostavuuden merkki. Kun valkoihoisten eurooppalaisten normeista 
poikkeavaa seksuaalisuutta pidettiin vuosisatojen ajan alempitasoisuuden ja ne-
gatiivisen toiseuden merkkinä, nykyinen läntinen nuorisokulttuuri esittää etni-
sen toiseuden jälleen yhteydessä seksuaalisuuteen, mutta tällä kertaa positiivisena 
ja kiehtovana. Mutta kiehtovuuteen liittyvät piirteet esitetään usein niin, että sa-
malla uusinnetaan ihmisryhmien jakoa ”meihin” ja ”muihin”. Näennäisestä posi-
tiivisuudesta huolimatta tämänkin erottelun tuottamat tulkinnat saattavat rasis-
min purkamisen ohella myös uusintaa ”rotujen” erottelua. (Hall 1999, 111–132, 
183–200; Mia Ahola 2002, Markkanen 2003) 

Yhteenvetona länsieurooppalaisesta etnisen toiseuden kokemisesta ja esittämises-
tä voi tiivistää neljä ulottuvuutta: alempiarvoisuuden, outouden, uhkaavuuden ja 
kiehtovuuden. Kaikkiin neljään ulottuvuuteen liitettyjä ominaisuuksia ovat en-
sinnäkin ihonväri ja muut ilmiasun piirteet, toiseksi uskonto, tavat, mentaliteetti 
yms. kulttuuriset piirteet sekä kolmanneksi politiikkaan ja talouteen liittyvät piir-
teet. Nämä aspektit punoutuvat toiseuden esityksissä yhteen; niiden erottelu on 
vain analyyttistä. Analyyttisen erottelun tarkoituksena on jäsentää erilaisia toiseu-
den esitystapoja, esimerkiksi suomalaisten venäläisiä ja virolaisia koskevien ajatte-
lumallien suhdetta muihin etnisen toiseuden representaatioihin.

Edellä kuvatun tiivistyksen pohjalta olen kuvannut ”läntistä” suhdetta afrikka-
laisiin pelkistävän taulukon avulla. Taulukko 2.1. on pelkistys edellä kuvatuista 
läntisistä käsityksistä. ”Afrikkalaistaulukko” on mukana siksi, että vertailu siihen 
havainnollistaa suomalaisten virolaisia ja venäläisiä koskevien ajattelumallien eri-
tyisyyden suhteessa läntiseen rasismiin ja etniseen vieroksumiseen (ks. taulukot 
2.2. ja 2.3.). Taulukot auttavat siten myös suhteuttamaan analyysiani muunlai-
sissa yhteiskunnissa kirjoitettuihin etnisyys- ja rasismiteorioihin.

20 Ks. Männistö 2002; Said 1987/1978. Suomessa esimerkiksi monet Mika Waltarin menes-
tysteokset ovat kuvanneet Orientin kiehtovuutta.
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Taulukko 2.1. Afrikkalaiset Toisina länsieurooppalaisesta näkökulmasta
ilmiasu kulttuuriset piirteet politiikka/ talous 

alempiarvoi-
suus

- fyysisten piirteiden ”ke-
hittymättömyys”; apinan 
ja ”sivistyneen” ihmisen vä-
limuoto

- kulttuurittomuus, tai-
teiden ja tieteiden alhai-
nen taso

- kykenemättömyys ratio-
naalisen talouden ja yhteis-
kunnan rakentamiseen 

outous - ihonväri, kasvonpiirteet, 
vaatetus - “pakanoita”, oudot tavat - heimoyhteisöt, demokrati-

an kehittymättömyys

uhka/  
vihollisuus

- fyysisen voiman korosta-
minen kuvissa

- ennen: ihmissyöjiä 
- nyt: mm AIDS, holtiton 
seksuaalisuus

- ennen: vastustajina siirto-
maiden valloituksessa 
- nyt: Eurooppaan tulvivat 
siirtolaiset, ”valkoisia” no-
peampi lisääntyminen, ter-
rorismi

kiehtovuus - kauneus (”värilllisyyden” 
estetisointi)

- viattomuus, lapsenomai-
suus, kiehtovat kulttuurit

- läntinen rationaalisuus ja 
markkinatalous ei pilannut

 
 
Taulukon 2.1. luonnosmainen kuvaus länsieurooppalaisten esittämästä afrikkalais-
ten21 toiseudesta sopisi pienin muunnoksin koskemaan monia muitakin euroop-
palaisten valloitusten kohteina olleita kaukomaiden kansoja: arabeja, aasialaisia, 
Amerikan intiaaneja. Taulukko ei kuvaa yhden henkilön tai yhden ajanjakson ih-
misten suhdetta afrikkalaisiin, vaan kokoelmaa läntisen Euroopan afrikkalaisia 
koskevia 1900-luvun ajattelumalleja.

Ilmisuun liittyvistä piirteistä apinoihin vertaaminen ja vastaavat fyysisen kehitty-
mättömyyden esitystavat kuuluvat nykyään lähinnä rasististen pienryhmien pu-
hetapoihin (Pekkinen 2002), mutta kaikki muut afrikkalaisten ilmiasun kuva-
ukset ovat edelleen päivittäin esillä Suomenkin joukkoviestinnässä. Sama koskee 
kulttuurisia sekä politiikkaan ja talouteen liittyviä toiseuden esitystapoja: ihmis-
syönnistä ja siirtomaasodista ei juuri puhuta muualla kuin vanhoissa kirjoissa ja 
elokuvissa, mutta kaikki muut taulukon esitykset ovat jossain muodossa päivit-
täin esillä joko peittelemättöminä argumentteina tai huomaamattomina ja usein 
tiedostamattomina verbaalisina ja visuaalisina ilmaisuina (ks. Hall 1992, 279–
288 ja 1999, 139–222).

2.3. Etninen toiseus Suomessa – erilaista kuin muualla?
Kuvasin edellä suhteellisen laajasti eurooppalaisten toiseutta koskevien käsitys-
ten historiaa ja afrikkalaisten ”toiseutta” sen vuoksi, että suomalaisessakin etni-
syyden tutkimuksessa nojaudutaan enimmäkseen sellaiseen etnisyyttä ja rasismia 

21 Tarkoitan tässä Afrikan alkuperäisasukkaita, en esimerkiksi Etelä-Afrikassa asuvia buu-
reja.
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koskevaan tutkimukseen, joka tulee kulttuureista, joissa afrikkalaisuus tai tum-
ma ihonväri on keskeinen toiseuden ja syrjinnän merkki. Itsekin olen nojautunut 
Suomesta poikkeavissa yhteiskunnissa kehitettyihin teorioihin.

Esimerkiksi Stuart Hallin ideat toiseudesta, identiteetistä ja rasismista kumpua-
vat jälkikolonialistisen yhteiskunnan kontekstista. Robert Milesin toiseutta ja ra-
sismia koskeva yleisesitys (1994) nojautuu samaan anglosaksiseen kulttuuripiiriin 
ja painottaa rasismin yhteyttä luokka-analyysiin ja kapitalistisen tuotantotavan 
uusintamiseen. Varmasti suomalaisten toiseuden kokemisessa on yhteisiä piirtei-
tä brittien ja pohjoisamerikkalaisten kanssa, mutta myös erot ovat selvät. Keskei-
nen syy eroavuuteen on se, että Suomessa ei ole vuosisataista kolonialismin, orjuu-
den ja niihin liittyvän hyväksikäyttäjän moraalisen krapulan kokemusta22. Län-
si-Euroopan maihin verrattuna kokemuksemme joukkomittaisesta maahanmuu-
tosta ja muualta tulleista siirtotyöläisistä ovat ohuet. ”Lännen” toiseuden diskurs-
sit ovat tulleet osaksi suomalaista kulttuuria välittyneemmin, ne ovat vähemmän 
itse koettuja kuin esimerkiksi Britanniassa.

Länsimaisessa Toisen ja ”rodun” diskurssissa toistuvat vuosisadasta toiseen eri 
muunnelmin muutamat keskeiset Toisen esitystavat: itsestä poikkeava ihonväri ja 
muu ulkonäkö, barbaarisuus ja aggressiivisuus sekä länsimaisesta ihanteesta poik-
keava sukupuolikäyttäytyminen. Näistä Miles ja Hall nostavat keskeiseksi toiseu-
den merkiksi ihonvärin, koska sen avulla ”rotujen” erot voitiin esittää ”luonnol-
lisina” faktoina. Suomessa etninen toiseus ei ole läheskään samalla tavalla ja yhtä 
pitkään ollut näkyvissä. Vuosisatoja sitten suomalaisten Toisia olivat saamelaiset, 
viikingit ja ruotsalaiset ristiretkeläiset, romanit ja myöhemmin myös venäläiset. 
Suomen kansakunnan syntyvaiheessa 1800-luvun puolivälissä ”tieteellinen rasis-
mi” oli jo syntynyt, mutta ei sillä eikä myöskään muulla ”rodullisella” vastakkain-
asettelulla ollut suurta merkitystä suomalaisen nationalismin alkuvaiheessa. 

Maamme-kirjassa Zachris Topelius sanoi kaikissa kansoissa olevan myös mui-
den kansojen verta, ja vasta ”yhteiset elämänvaiheet ovat heidät yhdeksi yhdistä-
neet (--) Se on se leima, jonka Jumala on painanut jokaiseen kansaan antamal-
la sen kauan asua yhdessä” (Topelius 1925, 18, 151). Topelius puhui kansanluon-
teesta, ja biologisten tekijöiden ja veren yhteyden sijasta hän korosti ympäristö-
tekijöitä ihmisiin ja kansanluonteeseen vaikuttavina tekijöinä (Saukkonen 1999, 
205–206). Näitä ”kansanluonteita” Topelius kuvasi muutamalla lauseella kerto-
muksessaan ”Matti” 23:

22 Suhteessa saamelaisten kohteluun kohtuullinen krapula olisi tosin paikallaan. Saame-
laisten pitäminen alempiarvoisina ja -rotuisina oli ainakin yhtenä aspektina mukana hei-
dän oikeuksiensa polkemisessa, ja siinä mielessä suomalaiset ovat länsimaiden kolonialis-
tien tavoin olleet ”rodullisin” perustein oikeuttamassa valloituksiaan (Ks. Isaksson 2001, 
189–221 ja 2003, 42–43).

23 Topeliuksen Maamme-kirjalla oli Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden ohella poikke-
uksellisen suuri merkitys suomalaisten itseymmärrykselle. Maamme-kirjaa käytettiin kou-
lujen keskeisenä lukemistona lähes sadan vuoden ajan (itsekin luin sitä kansakoulun neljän-
nen luokan lukukirjana vuosina 1960–61). Anna-Leena Siikalan mukaan Maamme-kirja ja 
sen kuvaus Matista on ollut voimakkain suomalaisen itsetajunnan muokkaaja Raamatun ja 
Katekismuksen jälkeen (Siikala 1996, 144–145, ref. Saukkonen 1999, 194–195).
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Eräällä isännällä oli kolme palvelijaa. Iivana oli venäläinen, Eerikki oli ruotsalainen, 
ja Matti oli suomalainen. Muutamana kesäaamuna isäntä lähetti palvelijansa kuok-
kimaan kivistä mäkeä pelloksi ja osoitti heille kappaleen kullekin. Iivana kuokki iloi-
sesti laulellen ja sai puolipäivään osansa valmiiksi. Eerikki kuokki, vuoroin nauraen, 
vuoroin nuristen, ja sai osansa iltapäivällä valmiiksi. Matti näytti jurolta, mietti en-
sin kotvan aikaa ja sai vasta iltamyöhällä osansa valmiiksi.

Kun he olivat työnsä päättäneet, tuli isäntä sitä katsomaan. ”Iivana on tehnyt sukkelim-
min työtä”, sanoi hän; ”mutta Iivana on jättänyt kivet paikoilleen. Eerikki on raivan-
nut pois pienet kivet, mutta jättänyt suuret paikoilleen. Matti on raivannut pois suuret 
kivet, mutta jättänyt pienet maahan (--)”. (Topelius 1925, 152–153)

Kolonialismin kaudella suomalaisilta puuttuivat lähes kokonaan omat koke-
mukset kaukomaiden kansoista. Kirkko, koululaitos ja kansanperinne välitti-
vät omia stereotyyppisiä käsityksiään ”neekereistä”, ”pakanoista” ja muista ”vil-
li-ihmisistä”. Samoin kuin Lännen identiteetin muodostumisessa ”meidän” ja 
kaukomaiden ”toisten” eron rakentumisessa keskeinen rooli oli uskonnolla: me 
suomalaiset olimme osa sivilisoitunutta kristikuntaa, toiset olivat ”epäjumalan-
palvelijoita”, joiden käännyttäminen oli meidän kristittyjen velvollisuus. (Paasi 
1998; Löytty 2002)

Vaikka suomalaisuudessa on omat kansalliset ja vain siihen liittyvät piirteensä, 
kulttuuriimme on vaikuttanut lähes vuosituhannen historia osana läntistä kris-
tillistä – aluksi roomalaiskatolista, sittemmin protestanttista – maailmaa. Olen-
naisena osana tähän kulttuuriperintöön on kuulunut jo juutalaisuudesta juontu-
nut dualistinen suhde ”meidän” ja ”toisten” välillä. Kristillisen Euroopan jakau-
tuminen roomalaiskatoliseksi ja kreikkalaiskatoliseksi kirkoksi merkitsi euroop-
palaisuuteen jyrkkää jakoa yhtäältä Rooman kirkon ja sen perillisten ja toisaalta 
Bysantin johtaman Idän kirkon välille. Erityisesti suhteessa venäläisyyteen idän 
ja lännen kirkkojen vastakkaisuudella on ollut tärkeä merkitys. Alun perin uskon-
nolliseen jakoon perustunut Euroopan kahtiajako on suomalaisessa kulttuurises-
sa muistissa oleva linkki, joka yhdistää suomalaisten käsitykset venäläisistä pit-
kään eurooppalaiseen traditioon. Vuoden 1917 bolshevikkivallankumous oli toi-
nen linkki, joka vahvisti dualismia suomalaisten ja venäläisten välillä osana eu-
rooppalaista ja maailmanlaajuista kahtiajakoa kapitalistisen maailman ja Neu-
vosto-Venäjän välillä.

”Rotuun” liittyvää keskustelua ei Suomessa käyty ensi sijassa suhteessa afrikkalai-
siin tai muihin kaukaisiin kansoihin. Erityisesti 1900-luvun alun rotukeskustelu 
liittyi yhtäältä joidenkin suomenruotsalaisten pyrkimyksiin erottautua ”itäisistä” 
suomalaisista, toisaalta suomalaisten pyrkimykseen puhdistautua heihin lyödystä 
alemman rodun leimasta. Eurooppalaisessa rotukeskustelussa tapahtunut suoma-
laisten esittäminen mongolirotuun kuuluviksi heikensi rotuteorioiden vaikutus-
ta Suomessa ja sai aikaan sen, että mm. kallonmittauksin pyrittiin osoittamaan 
oma eurooppalaisuus ja saamelaisten alempirotuisuus24. Vuoden 1918 jälkeen ir-
tisanoutumiseen mongolien joukosta kytkeytyi luontevasti irrottautuminen ”rys-
säläisyydestä” ja bolsevismista. Suhteessa sekä venäläisiin että saamelaisiin koros-
tui suomalaisten ylemmyys, jota perusteltiin sekä ”rodullisin” että kulttuurisin ar-
gumentein. Suhteessa venäläisiin korostui viha ja halveksinta sekä jossain määrin 
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myös pelko, kun taas suhteessa saamelaisiin painottui halveksinta ja väheksymi-
nen. (Isaksson 2001, 263–272; Kemiläinen 1985; Karemaa 1998, 148–195)

Samaan aikaan suomalaisten omassa identiteetissä on näihin päiviin saakka ollut 
epävarman vähemmistöidentiteetin piirteitä (Liebkind 1988, 102–110). Erotuksek-
si vahvan enemmistöidentiteetin omaavasta Ruotsista tai läntisen Euroopan kolo-
nialistisista suurvalloista suomalaiset olivat eläneet vuosisatoja ensin Ruotsin ja sit-
ten Venäjän alaisuudessa, jolloin suomalaisille itselleen kehittyi vähemmistöiden-
titeetti, jopa etninen alemmuuskompleksi (Kuusisto 2000, 29). 1900-luvun alun 
ylemmyydentunnetta suhteessa saamelaisiin ja venäläisiin onkin syytä tarkastella 
myös tästä läntisten ”sivistysvaltioiden” joukkoon pyrkimisen näkökulmasta.

Venäläiset Toisina25. Kun muissa etnisissä Toisissa keskeisinä rodullistamisen merk-
keinä olivat ihonväri ja kallon muodot, venäläisten kohdalla toiseuden lähtökoh-
tana olivat ensisijaisesti kulttuuriset, uskonnolliset ja (ulko)poliittiset syyt. Suhde 
venäläisiin ei ole ollut suomalaisille samalla tavalla naturalisoitunut ideologia kuin 
Hallin (1992, 270–276) kuvaama rodullistava erottelu ”valkoisten” ja ”mustien” 
välillä, vaan se on kulttuurin ja politiikan tuottama ideologia26. 1900-luvun alus-
sa suomalaisten identiteetti ja käsitys omista juuristaan rakennettiin venäläisyy-
den negaationa: meidän ja toisten erotteluun liittyi käsitys Suomesta osana Länt-
tä ja kristikuntaa, sen etuvartiona Idän uhkaa vastaan. Erottelun taustalla oli pit-
kä historiallinen vastakkainasettelu, mutta ennen kaikkea lokakuun vallankumo-
uksen jälkeinen poliittinen tilanne.

Suomalais-venäläisten suhteiden ja suomalaisten venäläisiä koskevien ajattelumal-
lien historia käsittää monia poliittisten suhdanteiden mukaan määräytyneitä nä-
ennäisen jyrkkiä käänteitä (ks. luku 3.1.) Venäläisten kanssa on sodittu, eletty pit-
kiä rauhallisen yhteiselon kausia, on ollut suomalaisten tendenssimäistä kasvatus-
ta venäläisten halveksimiseen vuoden 1918 jälkeen sekä vuoden 1944 jälkeen yhtä 
tendenssimäistä kasvatusta ystävyyteen ja rauhanomaiseen rinnakkaineloon.

Venäläisyys on koko Suomen itsenäisyyden ajan ollut jollain tavalla mukana suo-

24 Isakssonin mukaan varsinainen tieteellinen rasismi juurtui kuitenkin huonosti Suomeen. 
Suomenkieliset suomalaiset vieroksuivat ruotsinkielisen sivistyneistön tuomia rotuoppeja, 
jotka leimasivat nimenomaan suomalaiset mongoliseen tai muihin ”itäisiin rotuihin” kuu-
luviksi. Myös kallonmittauksia tehneet suomalaiset rotututkijat vieroksuivat genetiikkaa ja 
rotubiologiaa ja painottivat ympäristötekijöitä; esimerkiksi suomalaisten fyysisen antropo-
logian eli rotuominaisuuksien tutkimusta johtanut professori Väinö Lassila esiintyi 1930-
luvulla rasististen oppien jyrkkänä vastustajana. Siksipä myöskään nykypäivän suomalais-
ten rasistiryhmien kirjoituksista ei löydy viittauksia suomalaisiin rotututkimuksen auktori-
teetteihin. (Isaksson 2003 sekä 2001, 261–328)

25 Kuvaan venäläisyyden ja virolaisuuden esitystapoja tässä tiivistetyn mallin avulla ilman 
lähdeviitteitä. Viitteet venäläisyyden osalta ovat luvuissa 3.1. ja 3.3. ja virolaisuuden osal-
ta luvussa 4.1.

26 Rasistisessa kielenkäytössä ja muissa käytännöissä erinäköiset Toiset kuitenkin usein sa-
mastetaan. Niinpä 2000-luvun suomalaisnuoret saattavat nimittää myös venäläisiä ”nekruik-
si”, jolloin nimittely ei liity ihonväriin, vaan stereotyyppiseen ulkomaalaisten vierastami-
seen ja vihaamiseen (Keskisalo 2001, 181).
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malaisten käsityksessä itsestään27. Lapsuudesta alkaen lähes jokainen suomalainen 
on saanut kielen, puhetapojen ja kulttuuristen ajattelumallien kautta jonkinlaisen 
käsityksen Neuvostoliitosta ja venäläisistä. Tärkeitä tuossa käsityksessä eivät ole 
vain sen kognitiiviset, vaan myös emotionaaliset ja myyttiset aspektit. Venäläisiä 
koskevissa puheissa ei ole keskeistä yksin niiden tekstuaalinen sisältö, vaan myös 
äänenpainot ja yhteydet, joissa puhutaan venäläisistä ja ryssistä.

 
Taulukko 2.2. Venäläiset Toisina suomalaisten esitystavoissa

ilmiasu kulttuuriset piirteet politiikka/ talous 

alempiarvoisuus

- 1918–45:  suomalaisista 
poikkeavien piirteiden (par-
ta, epäsiisteys) korostami-
nen pila- ja valokuvissa

- suomalaisista poikkeavat 
siisteyskäsitykset

- eivät kuulu sivistynee-
seen ”länteen” 
- kykenemättömiä rakenta-
maan demokraattista val-
tiota ja toimivaa taloutta

outous

- 1918–45:  suomalaisista 
poikkeavien piirteiden (par-
ta, epäsiisteys) korostami-
nen pila- ja valokuvissa

- uskonto (”ryssänkirkko”, 
bolshevikkien ateismi) 
- oudot tavat, kulttuurit-
tomuus

- ennen: maaorjuus 
- 1917 jälkeen: kommunis-
mi, kolhoosit, vapaudet-
tomuus

uhka/ vihollisuus - kasvottomat sotilasri-
vistöt

- 1990-luvulta alkaen: jär-
jestäytynyt rikollisuus, 
prostituutio, tarttuvat tau-
dit, ajotavat

- ennen 1917: Venäjän im-
periumi, sortopolitiikka 
- bolshevismi, maailman-
vallankumous, sodat 39–
44 
- 1991-: aina mahdollinen 
sotilaallinen uhka; venäläis-
ten massamuutto Suomeen

kiehtovuus
- iloisia, sydämellisiä 
- venäläisnaisiin yhdistetty 
kauneus ja kiehtovuus

- korkeatasoinen kulttuuri, 
ortodoksinen mystiikka

- 1917–91: kommunismi:  
uusi yhteiskuntamalli, 
”uusi ihminen”

 
Taulukkoon 2.2. tiivistetyissä venäläisiin liitetyistä piirteistä osa on selvästi neu-
vostovallan aikaan liittyviä ja jo paljolti marginaaliin jääneitä, osa taas vuosisa-
dasta toiseen jossain muodossa uusiutuneita ajattelumalleja. Erityisesti kulttuuri-
siin piirteisiin ja uhkaavuuteen liittyvät venäläisyyden esitykset ovat pienin muun-
noksin toistuneet vuosisadasta toiseen.

27 Venäläisten keskeinen rooli Toisena suomalaisen identiteetin rakentumisessa korostuu täs-
sä teoksessa, koska se on tutkimusteni, erityisesti kolmannen luvun tutkimuskohde. Sauk-
konen (1999, 50) painottaa, että kansalliseen identiteetinmuodostukseen vaikuttava ym-
päristö ei ole homogeeninen, ja siksi on mielekästä puhua monista Toisista. Venäläisten li-
säksi suomalaisuuden rakentumiseen vaikuttaneita Toisia olivat mm. edellä kuvatut ”Afri-
kan pakanat”, saamelaiset , rotukeskustelujen ”mongolit” sekä omalla ristiriitaisella taval-
laan ruotsalaiset. Harle ja Moisio painottavat, että monista Toisista kuitenkin juuri Idällä 
ja Venäjällä/Neuvostoliitolla oli ensisijainen merkitys Suomen kansallisessa identiteettipro-
jektissa eli pyrkimyksessä löytää Suomelle oikea sijainti eurooppalaisten kansojen joukos-
ta (Harle & Moisio 2000, 7).
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Taulukon 2.1. afrikkalaisia ja muita ”värillisiä toisia” koskevasta kuvauksesta ve-
näläisiä koskevat representaatiot poikkeavat erityisesti pystysuorien sarakkeiden 
osalta. Alempiarvoisuus, outous, uhkaavuus ja kiehtovuus ovat olleet olennaisia 
aspekteja sekä afrikkalaisia että venäläisiä koskevissa suomalaisten puhetavoissa, 
mutta niiden perustelut ovat painottuneet eri tavoin. Kulttuuristen piirteiden li-
säksi afrikkalaisten toiseudessa ilmiasu on ollut etualalla. Myös venäläisiä koske-
vissa ajattelumalleissa kulttuuriset piirteet ovat olleet keskeisiä, mutta ilmiasun 
sijasta venäläisiä ovat leimanneet politiikkaan ja talouteen liittyvät negatiiviset 
ajattelumallit.

Venäläisten toiseuttaminen voitaisiin jäsentää myös kaksiulotteisesti: Itä-länsi-
ulottuvuudella suomalaisten venäläiskäsitykset liittyvät eurooppalaiseen poliitti-
seen, kulttuuriseen ja uskonnolliseen traditioon suhteessa Venäjään. Kehittynyt-
kehittymätön-ulottuvuudella käsitykset venäläisistä muistuttavat erottelua ”län-
nen” ja kehitysmaiden välillä.

 
Taulukko 2.3. Virolaiset Toisina suomalaisille

ilmiasu kulttuuriset piirteet politiikka/ talous 

alempiarvoisuus -ei
Neuvostoyhteiskunnan 
(“venäläiset”) piirteet 
arkielämässä

- Suomea ”kehittymättömämpi” po-
liittinen ja valtiojärjestelmä 

outous - ei
Neuvostoyhteiskunnan 
(“venäläiset”) piirteet 
arkielämässä

- 1944–91: sosialismi 
- -91 jälkeen oikeistoliberalistinen ta-
lous ja venäläisvastaisuus

uhka/ vihollisuus - ei - rikollisuus, prostituutio

- 1944–91: Osa NL:oa 
- 91 jälkeen ”mafiatalous”, halpa-
työvoima ”uhka” suomalaisten työl-
lisyydelle

kiehtovuus - ei - kansallisliike, laulujuhlat 
ym. kansallinen kulttuuri

- poliittinen rohkeus, itsenäisyyden 
taistellut kansanliike 
- nopea talouskasvu, vapaa markki-
natalous

 
Virolaiset Toisina. Virolaisia koskevien kulttuuristen ajattelumallien juuret eivät 
ulotu yhtä vahvasti yleiseen länsieurooppalaiseen perinteeseen ja vuosisatojen taak-
se kuin suomalaisten suhteessa venäläisiin, sillä Virolla on ollut suomalaisille pal-
jon vähäisempi merkitys kuin Venäjällä. Erityistä suomalaisten suhteessa virolai-
siin on kielisukulaisuus sekä molempien maiden samankaltainen historia vieraiden 
valloittajien alaisuudessa. Virolaiset ja suomalaiset eivät ole sotineet keskenään, ei-
vätkä he myöskään uskonnollisesti ja kulttuurisesti eroa toisistaan niin paljoa kuin 
suomalaiset venäläisistä. Molempien maiden 1800-luvulla tapahtuneen kansallis-
tunteen nousun ja samoihin aikoihin tapahtuneen itsenäistymisen aikoina vuoro-
vaikutus sukulaiskansojen kesken oli suhteellisen vilkasta.

Yhteydet Suomenlahden yli katkesivat, kun Viro vuonna 1940 liitettiin Neuvosto-
liittoon. Puoli vuosisataa neuvostovaltaa jätti virolaisiin ”itäisen” leiman, joka vai-
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kutti vielä vuonna 1991 tapahtuneen maan itsenäisyyden palauttamisen jälkeen-
kin. Erityisesti neuvostovallan aikana suomalaisten suhde virolaisiin oli kaksija-
koinen: he olivat samanaikaisesti ”meitä” ja ”toisia”(ks. luku 4.1.).

Taulukko 2.3. kuvaa niitä ajattelumalleja, joita suomalaisesta kulttuurista löytyi 
suhteessa virolaisiin 1990-luvun alussa. Virolaisten yhteydessä sekä taulukon vaa-
kasuorilla että pystysuorilla ulottuvuuksilla kuvatut toiseuden piirteet ovat paljon 
heikompia kuin edeltävissä afrikkalaisia ja venäläisiä koskevissa taulukoissa. Eri-
tyisesti ilmiasun ”toiseudella” ei ole juuri lainkaan merkitystä28. Painokkaimpia 
virolaisten toiseuttamisen aspekteja ovat olleet kulttuurisiin piirteisiin ja politiik-
kaan ja talouteen liittyvä alemmuus sekä rikollisuuteen ja työvoiman Suomeen 
muuttoon liittyvä ”uhka”, mutta nekin ovat olleet selvästi merkityksettömämpiä 
kuin samat venäläisiin liitetyt piirteet.

2.4. Kulttuurinen muisti  
toiseuden kantajana ja tutkimuskohteena
Kaikissa myöhemmissä tutkimuksissani olen jollain tavoin nojautunut Neuvos-
toliittoa ja venäläisiä koskevan tutkimuksen aikana omaksumiini metodologisiin 
käsityksiin tekstien, diskurssien ja sosiaalisen todellisuuden suhteesta. Siksi lai-
naan suhteellisen pitkän otteen keväällä 1993 kirjoittamastani Neuvostoliitto-
tutkimuksen päätössanoista (olen nyt jälkikäteen kursivoinut kohdat, joita kom-
mentoin tarkemmin):

Rasismin ja etnisten stereotypioiden voittamisen kannalta on ollut ratkaise-
van tärkeää, että mm. biologit, psykologit ja lääketieteilijät ovat tutkimuk-
sissaan osoittaneet erirotuiset ihmiset henkisiltä kyvyiltään yhdenvertaisiksi. 
Tämän päivän Suomen muukalaisia koskevien stereotypioiden voittamiseksi 
voi kuitenkin olla tärkeämpää tutkia diskursiivisesti rakentuneita ja uusiu-
tuvia etnisiä stereotypioita ja puhetapoja kuin laatia älykkyystestejä tai pun-
nita erirotuisten ihmisten aivoja. (--)

Parina viime vuonna toteutetut survey-tutkimukset osoittavat, että syksyyn 
1988 verrattuna suurempi osa suomalaisista arvelee Venäjän uhkaavan Suo-
men turvallisuutta, ja myös venäläisten Suomeen muuton vastustus on li-
sääntynyt. Gallup-tutkimusten tavanomaisen tulkinnan mukaan tulosta voi 
selittää sillä, että suomalaisten asenteet ovat muuttuneet Venäjän kehityksen 
vuoksi. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella tulkintaa voisi tarkentaa 
ottamalla sen perustaksi Venäjän muuttuneen tilanteen lisäksi jo sitä ennen 
suomalaisten kulttuurisessa muistissa olleet Venäjää koskevat ajattelumallit.

28 Viime vuosien Euroopasta löytyy esimerkki ”toiseuden” tuottamisesta ja kokemisesta, jos-
sa ilmiasun ja kulttuurin piirteet ovat olleet vielä vähemmän toisistaan poikkeavia kuin suo-
malaisten ja virolaisten välillä, nimittäin länsisaksalaisten ”osseja” kohtaan osoittama vie-
roksunta Saksan yhdistymisen jälkeen (Wodak 1996, 113).
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Sen sijaan että puhuttaisiin Neuvostoliittoa ja Venäjää koskevien asenteiden 
ja yleisen mielipiteen muutoksesta, asiaa voi tarkastella taustalla, piilevinä 
olevien kulttuuristen jäsennysten aktuaalistumisena. Asennemittareiden osoit-
tama uhkan kokemisen lisääntyminen onkin tästä näkökulmasta suomalai-
sen kulttuurisessa muistissa olevien historiallisten myyttien, mm. idän uh-
kaa koskevien ajattelumallien aktuaalistumista ja uusiutumista.

Vuoden 1917 jälkeen outo ja pelottava bolshevistinen Neuvosto-Venäjä oli 
hyvä väline erottautumiseen, ylemmyyden tunnon osoittamiseen ja suoma-
laisten kansallisen yhtenäisyyden lujittamiseen. Tänä päivänä on paikal-
laan pohtia, voiko samankaltainen dualistinen, eurooppalaiseen myyttiseen 
perinteeseen kuuluva hyvän ja pahan erottelu uusiutua suhteessamme isla-
milaiseen maailmaan tai kehitysmaihin kokonaisuudessaan? 1920-luvulla 
suomalaisten venäläiskuva kehittyi kiinteässä yhteydessä tuolloin vallinnei-
den rotuteorioiden kanssa. Voisiko samanlainen rotupohjainen suhtautu-
minen uusiutua meillä tai muualla islamin nousun, pakolaistulvan ja maail-
man rikkaiden ja köyhien kansojen välisen elintasokuilun kasvaessa? Raken-
nammeko me ”hyvät” ja ”demokraattiset” eurooppalaiset uusia uhkakuvia 
maailman köyhästä enemmistöstä turvataksemme etuoikeutemme? (Raitti-
la 1993, 230–236)

Keskeinen lähtökohtani on katkelmassakin mainittu kulttuurinen muisti sekä ajat-
telumallien, puhetapojen ja myyttien säilyminen ja uusintaminen kielen ja kult-
tuurin rakenteissa. Katkelma osoittaa havainnollisesti uusintamiseen aina liitty-
vän muutoksen: enää en kirjoittaisi samalla tavalla ”erirotuisista” ihmisistä tai ”pa-
kolaistulvasta”.

Tarkoitan kulttuurisella muistilla kokonaisuutta, joka ilmenee kaikenlaisissa kult-
tuurisissa teksteissä ja joka jäsentää kulttuurin piirissä olevien puhetekoja ja muita 
käytäntöjä. Kulttuurisen muistin artikulaatiossa – puheissa ja käytännöissä – his-
toria yhdistyy nykyisyyden kanssa. Suomalaisuuteen liittyvä kulttuurinen muisti 
koostuu tiedoista, myyteistä, ideologioista ja diskursseista29, jotka voivat esiintyä 

29 Jo edellä olen puhunut diskursseista, kulttuurisista ajattelumalleista ja puhetavoista, ja pa-
laan niihin vielä konkreettisemmin luvuissa 3.2.6.3 ja 3.2.7. teemahaastattelujen analyysi-
menetelmän yhteydessä. Pidän diskursseja puhetapoina ja muina sosiaalisina käytäntöinä, 
jotka mahdollistavat ja rajaavat maailman näkemisen tietystä näkökulmasta (Hall 1999, 
98–109; Fairclough 1997, 77). Tai toisin sanoin: diskurssit ovat sosiaalisissa käytännöis-
sä rakentuvia ja niitä edelleen rakentavia merkityssuhteiden järjestelmiä (Jokinen & Juhila 
& Suoninen 1993, 27). Diskurssien analyysi on hyvin usein kielen ja sen retoristen piirtei-
den käytön erittelyä, mutta se voi olla myös muiden sosiaalisten jäsennystapojen ja käytän-
töjen tutkimista. Omassa analyysissani pyrin välttämään diskurssi-sanan käyttöä; sen si-
jaan puhun kulttuurisista ajattelumalleista ja puhetavoista. Diskursseista puhun tautofoni-
an välttämiseksi sekä referoidessani jonkun toisen diskursseihin liittyviä käsityksiä. Eduard 
Saidin analysoima orientalismi on esimerkki diskurssista, jonka rajaamasta näkökulmasta 
Länsi rakensi kuvaansa ”Orientista” (Hall 1999, 106; Said 1987/1978, 2–4). Ajattelumal-
leilla tarkoitan diskursseja suppeampia todellisuuden jäsentämisen tapoja: orientalismi-dis-
kurssiin liittyviä ajattelumalleja olivat esimerkiksi käsitykset Idän ihmisten alempiarvoisuu-
desta, uhkaavuudesta ja kiehtovuudesta.
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niin puheen tai kirjoitetun kielen muodossa kuin kuvina, arkkitehtuurina, tapoi-
na ja muina ei-sanallisina merkkeinä sekä käytäntöinä.30.

Kulttuurista muistia voi verrata esimerkiksi kulttuurisen identiteetin käsitteeseen. 
Hallin (1999, 223–271) mukaan identiteetissä on kysymys positiosta, joka raken-
tuu subjektin liittymisestä merkitysrakenteisiin, psyykkisen ja diskursiivisen liit-
tyessä toisiinsa. Identiteetti liittyy toimijuuteen ja subjektiin, kun taas kulttuuri-
nen muisti on juuri niissä merkitysrakenteissa, joita subjekti käyttää ja joihin se 
kiinnittyy. Kulttuurinen identiteetti rakentuu kielellisissä ja muissa vuorovaiku-
tusprosesseissa yksilöiden ja kulttuurisen muistin välillä.

Kulttuurinen muisti ”toimii” sekä tiedostettuna että tiedostamattomana raken-
teena. Se sisältää vuosisatojen aikana kertyneitä monikerroksisia ja ristiriitaisia ai-
neksia, joista jotkut voivat olla hyvinkin pitkään latentteja ja huomaamattomia, 
mutta aktuaalistuvat yhteiskunnallisen tilanteen muuttuessa. Tässä aktuaalistu-
misessa on ainakin osittain kysymys samasta, josta Hall (mt., 267) käyttää artiku-
laation käsitettä: artikulaatiossa on kysymys yksilöiden suhteesta diskursiiviseen 
muodostumaan tavalla, joka aktivoi historiallisen aineksen (=kulttuurisen muis-
tin/ PR) uudelleen ja kytkee sen nykyisyyteen. 

Esimerkki kulttuurisen muistin ainesten aktuaalistumisesta (tai artikulaatiosta) 
on sata vuotta sitten silloiseen rotukeskusteluun liittynyt ja edelleen toisinaan esiin 
nouseva ajatus suomalaisten ja mongolien yhteydestä. Tuossa aktuaalistumises-
sa ei ole kysymys vain 1900-luvun alun tai tämän päivän mongoleista, vaan taus-
talla ovat syvällä eurooppalaisessa kulttuurisessa muistissa uinuvat ajattelumallit 
1200-luvulla Eurooppaan tunkeutuneista ”barbaarisista” mongoli- ja tataaripai-
mentolaisista (ks. Hall, mt. 93–94; Tarkiainen 1986, 12).

Kulttuurisen muisti ja siihen sisältyvät kulttuuriset ajattelumallit ovat lähellä ja 
päällekkäisiä monien kulttuurintutkimuksen käsitteiden kanssa. Keskeinen ky-
symys käytetyistä käsitteistä riippumatta on se, missä määrin kulttuurinen muis-
ti (tai ideologia, kieli, myytit) ohjaa ja määrää puheitamme ja tapaamme jäsentää 
maailmaa. Siksi luonnostelen rajanvetoa ”jähmeän” strukturalistisen lähestymis-
tavan sekä Stuart Hallin edustaman kulturalistisen lähestymisen välillä. Samalla 
tuon esiin joitakin esimerkkejä käsitteen toimivuudesta tutkittaessa suomalaisten 
suhdetta venäläisiin ja virolaisiin.

Liebkind nimittää historiallisesti vanhinta kulttuurivaikutusta ”syväkulttuuriksi”, 
joka sisältyy kieleen, etnisyyteen, uskontoon ja kansallisuuteen. Ihminen sisäistää 
etnisen kulttuurin jo varhaislapsuudessaan, ja siksi etniseen ryhmään kuulumi-

30 Esimerkiksi afrikkalaisten toiseus rakentui ja säilyi eurooppalaisten kulttuurisessa muis-
tissa piirustuksissa, valokuvissa, sanomalehtikirjoituksissa, päiväkirjoissa ja matkakuvauk-
sissa, oppineiden tutkielmissa, viranomaisraporteissa, poikien seikkailuromaaneissa, mai-
noksissa ja populaariviestinnässä, siirtomaatavaroissa, mustan lapsen valkaisemista kuvaa-
vissa saippuapakkauksissa, tulitikkurasioiden etiketeissä, lautapeleissä jne. (Hall 1999, 162–
165). Lehtonen (1994) ja Löytty (1994) kuvaavat, miten sivilisoituneen Euroopan ja luon-
nontilaisen Afrikan eroa rakennetaan Babar-lastenkirjoissa ja siirtomaakauden kaunokir-
jallisuudessa.
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nen tulee keskeiseksi osaksi koko hänen persoonallisuuttaan; etninen identiteetti 
liittää ihmisen muihin saman etnisen ryhmän jäseniin syntymästä alkaen. Edel-
lä luvussa 2.1. kuvatussa jaossa sisä- ja ulkoryhmiin oma etninen ryhmä on tyy-
pillisesti ”luonnollinen” sisäryhmä, muut etniset ryhmät ulkoryhmiä. Liebkindin 
mukaan tällaisiin siteisiin liittyy usein suurempi tunnelataus kuin sellaisiin sitei-
siin, jotka solmitaan tietoisesti, vapaaehtoisesti myöhemmin elämässä. (Liebkind 
1988, 36–37, 46–47)

Kulttuurisessa muistissa ei ole kysymys vain tiedollisen tason maailman jäsentä-
misestä, vaan myös tunteista ja tietoisuuden affektiivisesta puolesta. Maailman 
kognitiivisen jäsentämisen lisäksi kulttuurinen muisti kanavoi sitä, miten ilmai-
semme tunteitamme, halujamme, tarpeitamme ja pelkojamme. Esimerkiksi Suo-
men Venäjä-suhteisiin liittyneet pelot ja ”ryssäviha” ovat tärkeitä affektiivisen ta-
son tekijöitä kulttuurisessa muistissa.

Syväkulttuurin ohella voidaan puhua mentaliteetista. Länsimaisessa mentalitee-
tissa vakiintui valistuksen kaudella käsitys ”valkoisen rodun” ja länsimaisen sivi-
lisaation paremmuudesta ja muiden sivilisaatioiden alemmuudesta. Löytöretkillä 
ja eurooppalaisten ekspansiolla kaikkialle maailmaan oli keskeinen merkitys näi-
den länsimaiden ja ”valkoisen rodun” ylivoimaisuutta painottavien mentaliteet-
tien synnylle. Avoimesti julkilausuttuihin aatteisiin verrattuna tällaisten menta-
liteetteihin kuuluvien ajattelumallien ja käytäntöjen havaitseminen on vaikeaa, 
koska ne ovat kulttuurissamme tiedostamattomina itsestäänselvyyksinä. Avoin 
rasismi puolestaan tukeutuu tällaisiin kollektiivisiin mentaliteetteihin. (Isaksson 
& Jokisalo 1998,  105)

Kulttuurinen muisti on päällekkäinen käsite syväkulttuurin ja mentaliteetin kans-
sa, ne molemmat ovat osa kulttuurista muistia. Mutta se kuinka ne ”toimivat” yk-
silön ja yhteiskunnan tasolla jää melko epämääräiseksi. Tämän selventämiseksi on 
syytä edetä ideologian ja kielen sekä niiden suhteen käsittelyyn.

Stuart Hallin puhe ideologiasta toimintaamme ja puheitamme ohjaavana tiedos-
tamattomana rakenteena31 on lähellä yllä kuvattua mentaliteetin käsitettä. Hallin 
mukaan ideologia on mielikuvista, käsitteistä ja asettamuksista koostuva ajatte-
lun viitekehys, representaatiojärjestelmä jonka avulla miellämme maailmaa ja ker-
romme siitä muille. Ideologiat rakentuvat siten, että niiden alkeisosat (mielikuvat, 
käsitteet ym.) nivelletään toisiinsa merkitysketjuiksi, jolloin eri tavoin rakentuvat 
ketjut tuottavat erilaisia merkityksiä. (Hall 1992, 268–270)

Hall painottaa kielen ja ideologian välille tehtävää analyyttista eroa. Kieli ja ide-
ologia liittyvät toisiinsa ja toimivat samalla tavoin, mutta ne eivät ole sama asia. 
Kielen ja ideologian samastamisen sijaan olisikin tarkasteltava ideologian artiku-

31 Tiedostamaton tarkoittaa tässä sitä, että yksilö ei yleensä tiedosta kollektiivisissa proses-
seissa rakentuvia ideologioita. Ne ovat samassa mielessä tiedostamattomia kuin kieli, jo-
ta ihmiset puhuessaan käyttävät kieliopillisesti oikein, vaikka eivät kiinnitäkään huomiota 
puheen perustana oleviin kieliopin sääntöihin. (Hall 1992, 269) Tämä merkitsee, että ide-
ologiat voidaan niitä erittelemällä myös tiedostaa ja niihin voidaan vaikuttaa – aivan kuten 
kieliopin säännötkin voidaan kieltä analysoimalla tiedostaa.
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loimista kielessä ja diskurssissa. Hallin artikulaatioteoria on tapa ymmärtää ide-
ologisten ainesten liittyminen yhteen tietyssä tilanteessa juuri tietyllä tavalla. Sen 
mukaan ideologia ”pikemminkin löytää subjektinsa” kuin että subjekti ajattelee 
ideologiaan kuuluvia ajatuksia. Yhteiskunnan rakenteet ja ideologiset ainekset ei-
vät kuitenkaan sanele ideologioiden rakentumista, vaan Gramsciin ja Voloshino-
viin tukeutuen Hall painottaa aktiivista kamppailua merkityksistä: ideologisessa 
taistelussa on kysymys siitä, miten toisiinsa liitetyt merkitykset voidaan purkaa ja 
kytkeä toisiinsa uudella tavalla. (Hall 1992, 76–87, 368–375)

Hallin ideologian määrittely muistuttaa Althusserin (1984) ideologiateoriaa siinä, 
että molempien mielestä tietoisuus ei tuota ideologioita, vaan yhteiskunnassa val-
litsevat ideologiat tuottavat tietoisuutta. Ideologiat eivät ole yksilöllisen tietoisuu-
den ja tahdon tuotteita, vaikka ne tulevat julki yksilöiden puhumina. Kysymys on 
kollektiivisesta prosessista, jossa yksilöt puhuvat yhteiskunnassa ”käytössä olevien 
ideologisten puhetapojen äänellä” (Hall 1992, 270). Yksilö siis ”käyttää” (tiedos-
tamattaan) ideologioita, ja samalla ideologiat Althusserin ja Hallin mukaan ra-
kentavat käyttäjiensä subjektiviteettia. (ks. Althusser 1984, 126–137)

Hall hyväksyy Althusserin ja muiden strukturalistien näkemyksen ideologioista 
tiedostamattomina toimintaamme ohjaavina rakenteina. Samalla Hall irtisanoutuu 
strukturalistien ajatuksesta ”koneenkaltaisesta Rakenteesta” (mt., 81) sekä heidän 
teoriansa epähistoriallisuudesta. Hall viittaa Levi-Straussin pyrkimykseen raken-
taa kaikille kulttuureille yhteistä ”kielioppia” tai ylihistoriallisia kulttuurin syvä-
rakenteita. Strukturalistien rakenteiden pysyvyyden ja historiattomuuden haasta-
jaksi Hall nostaa Gramscin ajatuksen subjektin tietoisen toiminnan merkityksestä 
ja siihen liittyvän mahdollisuuden käydä taistelua ideologioiden sisällöstä.

Ideologinen kamppailu merkityksistä ei liity niinkään yksittäisten sanojen ja kä-
sitteiden käyttöön, vaan niiden keskinäisiin kytkentöihin, käytön kontekstin mu-
kaan rakentuviin kulttuurisidonnaisiin konnotatiivisiin merkityksiin. Hall esittää 
esimerkkejä konnotatiivisten merkitysten uudelleenrakentumisesta: ensin musta 
oli halveksittavuuden merkki. Sitten 1960-luvun kansalaisoikeusliike muutti sa-
nan merkitystä tunnuksellaan musta on kaunis. Edelleen Hallin esimerkin mu-
kaan sika tarkoitti likaista eläintä, mutta 60-luvun radikaaliliikkeiden kielessä si-
ka olikin raakalaispoliisi, ja feminismin kielessä sovinistisika rakensi edelleen sa-
nalle uutta merkitystä. (Hall 1992, 180–181).

Gramscin ohella Hall nojautuu Voloshinovin (1990/1929) kieliteoriaan, joka kä-
sittää kielen sosiaalisista intresseistä käytävän taistelun näyttämönä. Hallin mu-
kaan Althusser esittää ideologian liian funktionalistisesti hallitsevan ideologian 
uusintamisena (ks. Althusser 1984, 86–113). Voloshinovin ja Gramscin ajatukset 
korjasivat Althusserin rakenteiden pysyvyyttä painottavaa funktionalismia ja toi-
vat ideologiaan ja kieleen niiden merkityksistä käytävän kamppailun. Kun struk-
turalistien mielestä rakenteet ”määräävät”, Hallin mukaan rakenteet ovat histori-
allisesti uusiutuvia ja ne ainoastaan jäsentävät ja asettavat reunaehdot toimiville 
subjekteille. (Hall, mt. 176–177)

Oma lähestymistapani ja kulttuurisen muistin käsite painottaa Hallin tavoin his-
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toriallista tarkastelua ja ideologioiden roolia tiedostamattomina, mutta koko ajan 
uusiutuvina rakenteina. Puhuessaan yksilö ”valikoi” ilmaisunsa käytettävissään ole-
vasta kulttuurisesti yhteisestä ”lausumien arkistosta”32, ja samalla jokainen puheta-
pahtuma rakentaa uudelleen tätä kulttuuriseen muistiin perustuvaa ”arkistoa”.

Osana samaa lausumien arkistoa ovat myytit. Niin arkikielessä kuin tieteellises-
säkin tekstissä myyteistä puhutaan monessa merkityksessä: uskonnollisen kerto-
muksen tyyppeinä, taruina, kertomuksen juonina, kulttuurin tai tajunnan erityi-
sinä tasona. Lévi-Straussin strukturalistisessa ajattelussa myytti on ajattelua ja ha-
vaintoja ohjaava tiedostamaton ajatushahmo tai rakenne, jossa on kysymys pikem-
minkin sommittelun logiikasta kuin varsinaisesta sisällöstä. Lévi-Straussin myyt-
tikäsitys painottaa historian sijaan eri kulttuurien myyttien samankaltaisuutta ja 
myytin rakennetta, ja muutenkin sen yhteys Althusserin ideologiateorian on ilmei-
nen: ”Emme väitä osoittavamme ihmisten ajattelevan myyteillä, vaan miten myy-
tit ajattelevat ihmisissä näiden tietämättä”, Lévi-Strauss toteaa (Leach 1970, 50). 
Soveltamani myytin käsite puolestaan painottaa rakenteen ohella myytin histori-
allista jatkuvuutta. Todellisuuden pohjalta syntynyt myytti alkaa elää itsenäisenä 
kulttuurisena rakenteena, joka strukturoi todellisuuden havaitsemista ja ymmär-
tämistä vielä silloinkin, kun tuo todellisuus on muuttunut. (Barthes 1994, 173–
215; Hall 1992, 171–172; Leach 1970, 50–80; Luostarinen 1982)

Myytit voidaan erottaa ideologioista sillä perusteella, että ne eivät liity samalla ta-
voin yhteiskunnallisiin intresseihin ja valtaan. Toisaalta Barthes (mt. 174–179) ku-
vaa myyttiä ideologisen sanoman sisältävänä toisen tason merkityssisältönä, jol-
la voidaan esimerkiksi oikeuttaa Ranskan suurvalta-asema. Kulttuurisen muistin 
tutkimisen kannalta rajanveto ideologian ja myytin välille ei ole kovin olennais-
ta: molemmat ovat mukana kulttuurissamme, käytettävissämme olevassa jatku-
vasti uusiutuvassa” arkistossa”. Niiden keskinäistä rajanvetoa tärkeämpää on nii-
den rooli kulttuurisessa muistissamme ja kamppailu niiden sisällöstä.

Ideologia ja myytit liittyvät kieleen ja kielen tutkimiseen ja siinä erityisesti Ferdi-
nand de Saussuren ja hänen seuraajiensa strukturalismin sekä sitä kritisoivan Vo-
loshinovin ajatuksiin33. 

Strukturalismissa on omaksuttu Saussurelta idea, jonka mukaan yhteiskuntaa 
voidaan tarkastella kielen kaltaisena rakenteena. Voloshinov arvostelee Saussuren 
edustamaa strukturalismia samoin perustein kuin Hall Althusserin ideologiateo-
riaa: historiattomuudesta ja liian ehdottomasta kielen rakenteen ”määräysvallas-

32 Termi perustuu Foucault’n (1989, 128–130 ja 1978, 14) ideaan kielijärjestelmän ja puheen 
välissä olevasta ”arkistosta”. Mm. Summa (1989, 71–72) ja Rantanen (1997, 15–24) ovat 
hyödyntäneet tätä Foucault’n tiedon arkelogiaan liittyvää käsitettä. Myös Said (1987/1978, 
41–42) ja Hall (1999, 107–109) puhuvat toiseutta ylläpitävästä arkistosta. Gramsci puoles-
taan puhui ”perinteisten ideoiden varannosta” (senso commune), joka muuttuu jatkuvasti 
käsitteiden ja mielipiteiden käytön yhteydessä. Suomalaisessa etnisyyden tutkimuksessa on 
puhuttu kansakunnan yleisestä ilmapiiristä ja siihen liittyvästä ”ajatusten ja mielikuvien va-
rastosta” (Jasinskaja-Lahti et al 2002, 30).

33 Kielen tutkimista ja mm. Saussuren ja Voloshinovin näkemysten suhdetta käsittelen myös 
luvussa 3.2.6.
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ta”. Voloshinovin mukaan saussurelaisessa strukturalismissa kielijärjestelmä mää-
rää yksilön puhetta, ja yksilölliset puheaktit ovat tästä näkökulmasta vain nor-
matiivisen järjestelmän sääntöjen noudattamista tai sitten satunnaisia tulkintoja, 
muunnoksia ja vääristymiä. Voloshinov korostaa puhunnan sosiaalisuutta, ja hä-
nen mukaansa Saussuren perusvirheenä on puhunnan näkeminen vain yksilölli-
senä. (Voloshinov 1990, 73–75, 103)

Voloshinovin – samoin kuin Hallin ja monien muiden myöhempien teoreetikko-
jen – teesi kaiken kielenkäytön sosiaalisuudesta on keskeinen perusta ajatukselle-
ni venäläisiä ja virolaisia koskevan kulttuurisen muistin roolista niin haastattelu-
puheiden kuin mediatekstienkin rakenteistajana ja sitä kautta etnisen toiseuden 
uusintajana.

Kieli, diskurssit ja ideologiat rakentuvat uudelleen puheessa ja muissa tekstuaalisis-
sa käytännöissä. Kielen käyttäjä rakentaa ilmaisunsa valikoimalla ja yhdistelemäl-
lä34 aineksia kulttuurisesti yhteisestä ”lausumien arkistosta”. Tämä ei ole mekaa-
ninen valinta, vaan kysymys on uutta luovasta, uusia ajattelumalleja ja puhetapo-
ja muovaavasta prosessista. Puheeksi muuttuessaan ajatus rakentuu aina uudelleen. 
Puhujan henkilökohtaisen maailman, kulttuuristen ajattelumallien ja puhetapah-
tuman kontekstin yhteistuotos tiivistyy uudelleen rakentuneina ajattelumalleina. 
Näin kielen käyttö ei ole vain ”valmiiden” jäsennysten esittämistä, vaan kulttuu-
risten ajattelumallien ja puhetapojen jatkuvaa uusintamista. (Ks. Vygotski 1982, 
214–215, 243–244;  Voloshinov 1990)

Voloshinovin mukaan ”yksilöt eivät saa kieltä valmiina, he pikemminkin tulevat mu-
kaan tähän kielellisen kanssakäymisen virtaan” (mt., 100–101). Tämä ajatus kuvaa 
hyvin myös venäläisiä ja virolaisia koskevien kulttuuristen ajattelumallien ja puhe-
tapojen omaksumista ja uusintamista. Suomalaiset eivät ”peri” venäläisiä ja viro-
laisia koskevia puhetapoja, vaan tulevat ”diskurssien uusiutumisen virtaan”, jossa 
jokainen puhetapahtuma on kontekstisidonnainen, jossa jokainen puhe samanai-
kaisesti ilmentää ja rakentaa kulttuuristen ajattelumallien ja puhetapojen virtaa, 
venäläisiä ja virolaisia koskevaa ”lausumien arkistoa”.

Kun Saussuren teoriassa keskeistä on kielijärjestelmä ja sen synkroninen tarkas-
telu, omassa lähestymistavassani on kysymys kulttuurisista jäsennyksistä ja nii-
den ilmaisuista. Näkökulmani on diakroninen: puheessa ilmaisut rakentavat jä-
sennysten järjestelmää (”lausumien arkistoa”) koko ajan uudestaan. Järjestelmää 
ei silloin pidetä ensisijaisena, ilmaisuja määräävänä struktuurina. Se, mitä puhu-
ja tietoisesti tai tiedostamattaan ”valitsee” ja puheessaan yhdistelemällä uusintaa, 
riippuu tilanteesta ja puhujan tahdosta35.

Omassa analyysissani olen kiinnostunut ajattelumallien ja puhetapojen ke-

34 ”Valikoiminen ja yhdistely” voi kuulostaa aktiiviselta ja tietoiselta toiminnalta. Siitä ei 
kuitenkaan yleensä ole kysymys, vaan kyse on samasta kuin sanojen ”valinnassa” tavan-
omaisessa puheessa.

35 ”Puheella” tarkoitan luonnollisesti kaikenlaisia puhetekoja, myös kirjoituksia ja siten esi-
merkiksi mediatekstejä.
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hittymisestä ja siitä, mitä tuo kehitys kertoo yhteiskunnasta. Kun analysoin pu-
hetta – esimerkiksi teemahaastatteluja tai mediatekstejä – ensisijaisia analyysissa 
eivät ole sen paremmin järjestelmä kuin puhuntakaan. Ensisijaista on Voloshino-
vin tavoin sosiaaliseksi ja moniääniseksi ymmärretyn puhunnan ja kulttuuristen 
jäsennysten ”arkiston” vuorovaikutus ja molempien uudelleenrakentuminen tä-
män vuorovaikutuksen kuluessa. (ks. Voloshinov, mt. 115–121)

Kun venäläisiä ja virolaisia koskevat puheaktit ovat aina samanaikaisesti sosiaali-
sia lausumia, ne eivät kerro vain kyseisen puhujan tietoisuudesta, vaan kulttuuris-
ta, suomalaisten kulttuurisista venäläisiä ja virolaisia koskevista ajattelumalleista. 
Kulttuurisen muistimme venäläisiä ja virolaisia koskeva toiseus ilmenee ja uusiu-
tuu yksilöllisten puhetapahtumien kautta – jotka kuitenkaan Voloshinovin kieli-
käsityksen mukaan itse asiassa eivät olekaan yksilöllisiä, vaan pohjimmiltaan so-
siaalisia.

****

Miksi sekoitan käsitepakkaa puhumalla kulttuurisesta muistista, kun voisin pu-
hua diskursseista, ideologioista tai myyteistä? Ensinnäkin siksi, että kaikki edellä 
kuvatut käsitteet ovat monitulkintaisia ja niin monenlaisessa käytössä yhteiskun-
tatieteissä, että joutuisin joka tapauksessa esittämään omat versioni niistä (jotka 
olisivat erilaisia kuin monen tekstini lukijan soveltamat käsitteet). Määrittelemä-
ni kulttuurinen muisti sisältää monenlaisia ideologioita ja myyttejä, ja kulttuuri-
sessa muistissamme olevista asioista voi puhua monessa diskurssissa.

Toiseksi, käsitteen alkuosa kulttuurinen kuvaa hyvin sen olemusta: se ei ole yksi-
löllinen, mutta ei myöskään universaali tai eri yhteiskuntia yhdistävä ideologinen 
rakenne (kuten esimerkiksi Althusserin ja Hallin esimerkkinä käyttämä kapita-
listisen tuotantotavan uusintaminen). Kulttuurisen muistin käsite on kattava: se 
on samankaltainen kuin ideologia tai myytti, mutta näitä laajempi. Esimerkik-
si suomalaisten suhde venäläisiin sisältää monia ristiriitaisia diskursseja, ideolo-
gioita ja myyttejä.

Kolmanneksi, käsitteen jälkiosa muisti sisältää metaforisesti näkökulmani kan-
nalta olennaisia asioita. Se korostaa historiallista näkökulmaa kaiken kielellisen 
ja muun toimintamme rakenteistamisessa: se on kulttuurisen kokemuksemme 
arkisto, johon kuuluu koko kulttuurimme tuottama merkkimateriaali. Yksilölli-
nen muistimme vaikuttaa kaikkeen siihen mitä me yksilöinä puhumme ja teem-
me, ja vastaavasti puheemme ja muut tekomme rakentavat uudelleen muistiam-
me. Kulttuurinen muisti toimii samoin. Hyvinkin vanhat asiat ja ajattelumallit 
säilyvät kulttuurisen muistin arkistoissa, vaikka yksilöiden ajattelu, suhtautumi-
nen ja koko ympäröivä maailma olisi mullistunut. Sata vuotta vanhat ”rotujen” 
erotteluun perustuvat todellisuuden jäsentämisen tavat saattavat ohjata aktiivisen 
rasismin vastustajan puheita ja muita tekoja hänen huomaamattaan. 

Aivan kuten menneisyys kaikkine ristiriitaisuuksineen uinuu latenttina meidän 
itse kunkin muistissamme, niin se uinuu myös kulttuurissa aktuaalistuakseen 
tarpeen tullen. Päivi Rantanen kuvaa, miten Suomessa 1990-luvun alun lamasta 
selviytymisestä puhuttaessa nojauduttiin 1800-luvun teksteistä löytyvään kaitse-
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vaan ja paternalistiseen ”karjadiskurssiin”. Kuten Snellman ja Topelius kirjoituk-
sissaan rakensivat työteliään, mukautuvaisen ja alamaisen rahvaan mallia, samaa 
mallia tarjottiin Rantasen mukaan suomalaisille 1990-luvun lamasta selviämisek-
si36. (Rantanen 1997, 219–221) Myös toiseutta rakentavat ainekset ovat mukana 
kulttuuriseen arkistoomme vuosisatojen kuluessa kerääntyneinä merkkeinä, josta 
ne tiedostamatta pulpahtelevat tai tulevat tietoisen valinnan kautta esiin niin ih-
misten puheissa kuin mediateksteissäkin.

Kaikkien kolmen tutkimusprojektini toiseuden analyysissa kiinnitän erityistä huo-
miota Voloshinovin teorian mukaiseen haastattelupuheen ja mediatekstien moni-
äänisyyteen, siihen miten samakin puhuja voi käyttää kulttuurisessa muistissa ole-
via erilaisia, usein keskenään ristiriitaisia ajattelumalleja ja puhetapoja. Venäläisiä 
ja virolaisia koskevien ajattelumallien ja puhetapojen ristiriitaisuus ja moniaksent-
tisuus merkitsevät, että tilanteen mukaan jotkut puolet aktuaalistuvat ja jotkut 
jäävät taka-alalle. Aktuaalistuminen ei merkitse vanhojen ideologioiden ja ajatte-
lumallien paluuta entisessä muodossaan, vaan puhetapahtumien ja muiden teks-
tien kautta ne tulevat esiin jatkuvasti uusiutuvina rakenteina.

Tässä teoksessa kuvaan kulttuurisen muistin arkiston toiseutta koskevien ajatte-
lumallien aktuaalistumista kolmessa erilaisessa kontekstissa. Kolmannessa luvus-
sa kuvaan venäläisiä koskevan toiseuden aktuaalistumista kasvokkaisten teema-
haastattelujen yhteydessä. Neljännessä luvussa tarkastelun kohteena on virolais-
ten toiseuden aktuaalistuminen journalistisissa teksteissä ja työkäytännöissä poik-
keuksellisessa kriisitilanteessa. Viidennessä luvussa analysoin venäläisten toiseu-
den aktuaalistumista ”normaalissa” rutiinijournalismissa.

36 Ruuska puolestaan kuvaa, miten suomalaiset itse vielä aivan viime vuosina ovat aktuaa-
listaneet ajattelumallin suomalaisten ja ”mongolirodun” yhteydestä. Hänen esimerkkeinään 
ovat Aamulehden pääkirjoitus 17.10.1985 (”Jos tämän jälkeen jotkut ruotsalaiset vielä keh-
taavat nimitellä meitä mongoleiksi, se osoittaa vain heidän tietämättömyyttään”) ja Iltalehden 
pääkirjoitus Lahden MM-kisojen doping-jupakan yhteydessä 28.2.2001 (”Vaikuttaa vaka-
vasti siltä, että Ruotsissa lietsotaan suorastaan kansallisvihaa suomalaisia kohtaan. Nyt jää vain 
odottamaan, että käyttöön otetaan vanha iskulause ”en finne igen” (--) Saman tien sopii kaivaa 
julkisuuteen ruotsalaisten keksimä pilkka: suomalaiset ovat mongoleja.”). Vaikka pääkirjoituk-
set eivät pyrikään vahvistamaan suomalaisten ”mongolialkuperää”, kirjoitukset vahvistavat 
ko. ajattelumallin olemassaolon ja uusintavat rodullistavaa keskustelua suomalaisuudesta. 
Ennen kaikkea molemmat lausumat implisiittisesti toistavat ja uusintavat vanhan ”euroop-
palaisten” ja ”mongolien” välisen arvojärjestyksen. (Ruuska 2002, 64–68)
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3. Venäläiset  
suomalaisen kulttuurin ”toisina”
Näkökulmani venäläisten toiseuden käsittelyssä on historiallinen. Kun aloitin 
Neuvostoliitto- ja venäläiskäsityksiä koskevat tutkimukset 1980-luvun lopulla, 
lähtökohtanani olivat menneisyyden venäläiskäsityksiä koskeneet Kari Immosen, 
Heikki Luostarisen ja Kari Tarkiaisen tuoreet tutkimukset. Ajatuksenani oli sel-
vittää, löytyykö 1980-luvun lopun suomalaisuudesta vielä edellä mainittujen tut-
kimusten kuvaamia negatiivisen venäläiskuvan jäänteitä.

Luvun 3.1. historiallinen katsaus taustoittaa sekä luvun 3.3. haastattelujen että vii-
dennen luvun mediatekstien tulkintaa. Historian kuvauksessa käsittelen venäläisiä 
ihmisiä rinnakkain Venäjää ja Neuvostoliittoa koskevien käsitysten kanssa, koska 
suomalaisten suhde venäläisiin etnisenä ryhmänä oli erityisesti 1900-luvulla kiin-
teässä yhteydessä naapurimaahan ja sen politiikkaan kokonaisuutena.

Koska ”ryssävihasta” ja ylipäänsä suomalaisten venäläisiä koskevista negatiivisista 
käsityksistä on ollut saatavilla runsaasti tutkimus- ja muuta kirjallisuutta, se on 
saattanut vinouttaa myös tutkimusteni alkuoletuksia: suomalaisten käsitykset ve-
näläisistä ovat ehkä aina olleet moniäänisemmät kuin historiallisesta taustoituk-
sestani ilmenee. Erityisesti 1970-luvulta alkaen omat kokemukset sekä kasvavat 
elintasoerot suomalaisten ja neuvostoliittolaisten välillä ovat mahdollisesti vaikut-
taneet käsityksiin venäläisistä enemmän kuin kuvaamani poliittisia asioita ja Ve-
näjän uhkan kokemista painottava historia.

Suomalaisten venäläiskäsitysten moniäänisyys tuleekin luvun 3.3. haastattelu-
puheiden analyysissa esiin paljon selvemmin kuin taustoittavassa historiallises-
sa katsauksessa. Toiseuden ja kulttuurisen muistin tutkimisen kannalta suoma-
lais-venäläisten suhteiden perusteellinen kartoitus puolustaa kuitenkin paikkaan-
sa: sekin on tärkeä tutkimustulos, että perinteistä venäläispelkoa ja -vihaa ei pal-
joakaan löytynyt vuoden 1989 haastatteluista ja vielä niukemmin ne tulivat esiin 
vuoden 2000 journalismissa.

Historian kuvauksessa nojaudun pääasiassa historiantutkijoiden tulkintoihin, kos-
ka en ole juurikaan tutustunut aiheeseen liittyviin arkisto- ja muihin primääriläh-
teisiin. Erityisesti 1950-lukua edeltävältä ajalta oma panokseni rajoittuu valintoi-
hin kilpailevien tulkintojen välillä. 1900-luvun loppupuolta käsittelen suppeam-
min, mutta siinä esitän jo selvemmin omia tulkintojani, jotka perustuvat tutki-
muskirjallisuuden lisäksi aikalaiskirjallisuuteen, päivittäiseen journalismin seu-
raamiseen sekä omiin kokemuksiini.
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Luvussa 3.2. kuvaan venäläisiä koskevan teemahaastatteluaineiston analyysime-
netelmän kehittelyä. Kiinnitän erityistä huomiota haastattelutekstin erityisluon-
teeseen ja kontekstin merkitykseen puheen tulkinnassa. Merkittävä osa metodilu-
vusta koostuu tutustumisretkistä erilaisten tekstin- ja diskurssintutkimuksen pe-
rinteisiin ja oman analyysimenetelmäni kehittelystä niiden pohjalta.

Luku 3.3. on venäläisiä koskevien haastattelupuheiden empiiristä analyysia. Ni-
mitän sitä diskurssianalyyttiseksi laadulliseksi sisällön erittelyksi, ja keskeistä sii-
nä on eri-ikäisten suomalaisten haastattelupuheiden retoristen keinojen ja niiden 
funktioiden analyysi. Taustoitan teemahaastattelujen analyysia kuvaamalla suo-
malaisten venäläiskäsityksiä koskevien survey-tutkimusten tuloksia. Surveyn ja 
teemahaastattelujen analyysin vertailu liittyy metodologisen pohdintani kannal-
ta keskeiseen määrällisen ja laadullisen tutkimuksen vertailuun.

3.1. Historiallista taustaa  
suomalaisten venäläiskäsityksille
Kauan ennen kuin voidaan puhua Suomen ja Venäjän kansoista tai valtioista ny-
kyisen Suomen alue muodostui itäisen ja läntisen kulttuurin ja uskonnon laajene-
mispyrkimysten kohteeksi ja taistelutantereeksi. Rinnakkain ja keskenään vuoro-
vaikutuksessa eläneiden Ruotsin ja Venäjän välille muodostui kristinuskon omak-
sumisen jälkeen sovittamaton vastakohtaisuus: roomalaiskatolisen uskonnon kaut-
ta Ruotsi liittyi läntisen Euroopan kulttuuripiiriin, kun taas Venäjä sai ortodoksi-
sen kirkon myötä itäisen, bysanttilaisen kulttuuripohjan, johon myös 1200–1400-
lukujen tataarivalta antoi omia vaikutteitaan. (Tarkiainen 1986, 12) 

1100-luvulla alkaneessa idän (Novgorodin) ja lännen (Ruotsin) kilpailussa ei ol-
lut vielä kysymys Suomesta ja suomalaisuudesta subjektina. Suomen alue ja asuk-
kaat olivat vuosisatojen ajan kohteita. Tämä kohteena oleminen on luonnollisesti 
vaikuttanut suomalaisten kansallisen identiteetin muovautumiseen. Vielä enem-
män siihen ovat vaikuttaneet ne Suomen historian rekonstruktiot, jotka tietoises-
ti tehtiin ensin kansallisen heräämisen vaiheessa 1800-luvulla ja sitten itsenäisty-
misen ja vuoden 1918 sisällissodan jälkeen.

Vuosien 1918–44 aikana rekonstruoitu kuva Suomen historiasta oli ten-
denssimäinen: ideologiset ja poliittiset tavoitteet määräsivät paljolti sen, mitä ai-
kaisemmasta traditiosta otettiin mukaan menneisyyden tulkintaan. Luodun na-
tionalistisen historiankirjoituksen mukaan Suomen historia oli ennen muuta it-
senäistymisen esihistoriaa ja myöhemmin itsenäisyyden puolustamisen historiaa 
(Kettunen 1989, 284). Keskeistä tuossa historiankuvassa oli Suomen ja Venäjän 
vuosisatainen vastakkainasettelu, Venäjän näkeminen vihollisena. Tuo vihollis-
kuva vaikutti olennaisesti 1900-luvulla eläneiden suomalaisten suhtautumiseen 
venäläisiin ihmisinä ja etnisenä ryhmänä, ja viholliskuvan purkautumisprosessi 
oli keskeisenä kiinnostukseni kohteena tämän tutkimuksen venäläisiä koskevien 
haastattelupuheiden analyysissa.
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3.1.1. Venäjä-käsitykset Ruotsin vallan aikana
Ruotsin vallan ajalta on hyvin vähän luotettavaa tietoa suomalaisten suhtautumi-
sesta Venäjään ja venäläisiin. Aikaisemmasta uskonnon perusteella tapahtuneesta 
vastakkainasettelusta ja rajankäynneistä huolimatta Venäjän pelko ja siihen liit-
tyvä ryssäviha tulivat ruotsalaiseen julkisuuteen varsinaisesti vasta 1400- ja 1500-
lukujen vaihteessa, ja silloinkin paljolti läntisen Euroopan kautta. Perustana tuol-
loin levinneelle yleiseurooppalaiselle venäläispelolle oli aikaisemmin hajanaisena 
ja tataarivallan alaisena olleen Venäjän yhdistyminen, voimistuminen ja laajenemi-
nen Liivinmaan kautta länteen päin. (Tarkiainen 1986, 16–19)

1400-luvun lopulla alkoi Ruotsin ja Venäjän välisten pitkällisten ja toistuvien so-
tien aikakausi. Se päättyi vasta vuonna 1809, jolloin Ruotsi joutui luovuttamaan 
Suomen alueen Venäjälle. Tuona aikana hyvin negatiivinen kuva Venäjästä luotiin 
ulkopoliittisista tarkoituksenmukaisuussyistä. Se oli tulos valtion johdon ylhääl-
tä sanelemasta mielipiteenmuodostuksesta, jolla pyrittiin perustelemaan väestöl-
le sotia ja niiden tuottamia rasituksia sekä varmistamaan itäisen rajamaan luotet-
tavuus. Tarkiaisen mukaan ulkopoliittinen eturistiriita ei kuitenkaan riitä selit-
tämään 1400-luvulta alkanutta venäläisten vieroksuntaa, ehkäpä se ei ollut edes 
venäläisvihan keskeisin syy. Hänen mukaansa vanha venäläisviha perustui ulko-
poliittisen propagandan ohella uskonnollisen suvaitsemattomuuden ja kulttuuri-
sen outouden yhteisvaikutukseen. Uskonnolla oli niin katolisessa kuin protestant-
tisessakin Ruotsissa keskeinen merkitys koko kulttuurille; pahinta pahaa kuva-
tessaan Agricolakin niputti yhteen ”paavin, antikristuksen, Turkin ja venäläiset”. 
(Tarkiainen mt., 261, 311–316) 

Ulkopoliittinen, uskonnollinen ja kulttuurinen dimensio kiteytyivät venäläisiä 
koskevissa kirjallisissa kuvauksissa toistuvassa sanassa ”barbaarinen”. Muita vuo-
sisatojen ajan kirjallisuudessa esiintyviä venäläisiä koskevia määreitä olivat orjalli-
nen alamaisuus, raakalaismainen julmuus, epäluotettavuus, kevytmielisyys, juop-
pous ja sukupuolinen epänormaalius. Venäjä ja venäläiset kuvattiin toisaalta kau-
heina ja pelottavina, toisaalta naurettavina ja selvästi länsieurooppalaista alem-
man kulttuurin edustajina. Venäläisiin suhtauduttiin kuitenkin toisin kuin löy-
töretkien myötä tunnetuiksi tulleisiin värillisiin, eurooppalaisesta näkökulmas-
ta luonnontilassa eläviin kansoihin. Toisin kuin Afrikan ja Amerikan alkuasuk-
kaat venäläiset eivät olleet vaarattomia kaukaisia primitiivisiä pakanoita. He oli-
vat kristittyjä, joilta saattoi odottaa moraalia, mutta heidät nähtiin vääränlaisina 
kristittyinä, joiden moraali oli turmeltunut ja joiden monet keskeiset arvot olivat 
päinvastaiset kuin läntisessä ”sivistyneessä” Euroopassa. Vuosisatojen ajan Venä-
jä oli länsieurooppalaisesta näkökulmasta kulttuuriltaan vieras ja uskonnoltaan 
harhaoppinen idän despotia. Myyttinen Venäjän pelko oli aika ajoin taka-alalla, 
mutta poliittisten ja sotilaallisten suhteiden kärjistyessä vanhaa kielteistä Venäjä-
kuvaa uusinnettiin tehokkaasti. (Tarkiainen 1986, 12–54 ja 311–316; Immonen  
1987b, 498–499: Luostarinen 1986, 55–58) 

1700-luvun alkuun saakka edellä kuvattu venäläiskuva kosketti vain vähäistä osaa 
suomalaisista, lähinnä säätyläisiä; tavallinen rahvas ei ollut kosketuksissa venäläi-
siin eikä se osannut lukea venäläisvastaisia kirjasia. Sodat Novgorodia ja Venäjää 
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vastaan koskettivat vain satunnaisesti Suomen aluetta. Tarkiaisen mukaan Ison-
vihan aika muutti tilanteen: Suomen miehitys toi ylhäältä levitetyn ja ylemmyy-
dentunteen värittämän venäläiskuvan rinnalle alistetun kansan näkökulman. Ve-
näläisistä kertovat kauhutarinat1 kuvasivat alistumista, pelkoa ja pakoa julman 
vainolaisen edessä. Samalla suomalaisten Venäjä-kuva alkoi vähitellen erkaantua 
ruotsalaisten käsityksistä. (Tarkiainen 1986, 9, 293–310)

3.1.2. Suhde venäläisiin Suomen kansakunnan syntyvaiheessa
Kun Aleksanteri I vuonna 1809 kohotti Suomen ”kansakuntien joukkoon”, Suo-
men valtio ja identiteetti tehtiin ylhäältä käsin, ja vasta vuosikymmeniä myöhem-
min ne alkoivat rakentua alhaalta, kun kansallisuusaate levisi Suomeen ja kansa-
laisyhteiskunta alkoi kehittyä. Venäjän tarkoituksena ei ollut venäläistää Suomea, 
vaan se vallattiin Pietaria suojaavaksi puskurialueeksi. Päätöksellä säilyttää vallat-
tujen maakuntien uskonto, kieli, hallintolaitokset ja lainsäädäntö ennallaan pyrit-
tiin turvaamaan uuden rajamaan väestön rauhallisuus ja uskollisuus keisari-suu-
riruhtinaalle. Suomen suuriruhtinaskunnan erityislainsäädäntöä haluttiin myös 
käyttää liberaalin politiikan kokeilukenttänä, esimerkkinä muulle valtakunnal-
le mm. pyrkimyksissä maaorjuuden poistamiseksi. (Alapuro 1988, 22–23; Klin-
ge 1982, 14; Virtanen 2001, 67–72)

Suomalaisten suhteet Venäjään ja venäläisiin olivat lähes koko autonomian ajan 
varsin hyvät. Venäjä oli Suomen tärkein kauppakumppani, ja erityisesti Itä-Suo-
men väestö eli vilkkaassa vuorovaikutuksessa Pietarin talousalueen kanssa. Siirto-
laisuus Venäjälle, etenkin Pietariin, oli yleistä ja luonnollista, ja vuonna 1840 Pie-
tarissa asuikin suurin piirtein saman verran suomalaisia kuin Helsingissä ja Tu-
russa. Suomalaiset virkamiehet olivat lojaaleja keisarille, suomalaisia palveli Venä-
jän armeijassa, ja Suomeen sijoitettuihin venäläisiin sotilaisiin suhtauduttiin luon-
nollisena asiana. Venäläisten viranomaisten raportit Pietariin sisälsivät tuskin lain-
kaan huomautuksia suomalaisten venäläisvastaisuudesta. Kapinoiviin puolalaisiin 
verrattuna suomalaiset olivat harmittomia alamaisia. (Klinge 1972, 74–78 ja 1982, 
14; Alapuro 1988, 264–265; Engman 1989, 110–114 ja 1992, 72–87)) 

Autonomian ajan alkuvuosikymmeninä ei siis vielä ollut Suomen kansakuntaa, 
vaan tietty alue muusta valtakunnasta poikkeavine hallintojärjestelmineen ja uskon-
toineen. 1830-luvulta alkaen romantiikka ja kansallisuusaate levisivät Euroopasta 
Suomen sivistyneistön keskuuteen, ja se alkoi tietoisesti luoda kansallista identiteet-

1 Isonvihan ajan muutkin menneiden vuosisatojen tarinat venäläisten julmuuksista nostet-
tiin julkisuuteen Suomen itsenäistymisen jälkeen mm. kansanperinteen keruun yhteydes-
sä. Kansanperinteen kautta välittyvä kuva venäläispelosta on todistusaineistona ongelmal-
linen, koska keruuajankohdan mielialat ovat saattaneet vaikuttaa maasta toiseen liikkuvi-
en vainolaistarinoiden sisältöön, valikointiin ja julkaisemiseen. Klingen mukaan Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston venäläisiä koskevat poliittisluonteiset sa-
naparret on koottu pääosin 1930-luvulla ja sen jälkeen, jolloin ne on nähtävä myös lehdis-
tön, suojeluskuntien ja muiden kantaaottavien lähteiden ilmentäjinä. Aikaisemmin kerä-
tyissä sananlaskuissa ilmenee venäläisten etninen vieraus, mutta harvoin vihamielisyys hei-
tä kohtaan. (Klinge, 1972, 71–75; Luostarinen 1986, 94–96) Tässä yhteydessä herää kysy-
mys, miten eläminen Venäjän vallan alaisina mahdollisesti vaikutti aikaisemmin kerätty-
jen tarinoiden valikoitumiseen ja venäläiskuvaan.
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tiä siihen kuuluvine symboleineen. On paradoksaalista, miten suomalaista identi-
teettiä luotiin paljolti Venäjän hallinnon suojeluksessa ja ruotsin kielellä.

Klingen mukaan historiatietoisuuteen ehkä eniten vaikuttanut teos oli Topeliuk-
sen ruotsiksi kirjoittama Välskärin kertomukset, jossa kuvattiin Suomen mennei-
syyttä Ruotsin vallan aikana. Sen sotakuvausten vihollisina olivat enimmäkseen 
muut kuin venäläiset. Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden ensimmäisen osan 
(1848) Suomi-kuva perustui ennen muuta romanttiseen sankaruuteen ja epähisto-
rialliseen maisemanihailuun, eikä se sisältänyt oikeastaan mitään venäläisvastai-
seksi tulkittavaa. (Klinge 1982, 115-120) Runebergin runojen sankarit saattoivat 
olla myös ruotsalaisia ja venäläisiä, kuten iloinen velikulta Kulneff: 

”Mut Suomen sotajoukossa
ei ollut ainoatakaan,
jok’ ei ois Kulnev-ukkoa
pitänyt vertanaan 
(--)
Syviä meihin haavoja
vaikk’ usein pisti peitsellään,
on rakas meille maineensa,
kuin meidän oisi hän”
(Runeberg 1962/1848, suom. Paavo Kajander)

Autonomian ajan alusta asti Venäjän hallinto tuki suomen kielen aseman vah-
vistamista ja muitakin suuriruhtinaskunnan kansallisia pyrkimyksiä, koska nii-
den koettiin vahvistavan Suomen irrottautumista entisestä emämaasta Ruotsista. 
Vuosisadan puolivälissä kumouksellisten kansallisuusliikkeiden ravistellessa Eu-
rooppaa Venäjän asenne suomalaisuusliikkeeseen muuttui. Pietarissa vastustettiin 
kansallisuusaatetta erityisesti silloin, kun se yhdistyi lännestä tuleviin demokrati-
aa, vapautta ja sosiaalisia uudistuksia vaativiin aatteisiin.2 Euroopan kumousliik-
keet laantuivat, ja vuosina 1854-55 Suomen aluettakin koskettanut Krimin so-
ta osoitti selvästi suomalaisten lojaalisuuden emämaalleen. Niinpä sitä seurannut 
Aleksanteri II:n uudistuspolitiikka loi taas uusia mahdollisuuksia Suomen kan-
salliselle kehitykselle.

Suomalaisten suhtautuminen Venäjään 1800-luvulla ei ollut yhtenäistä, vaan vaih-
teli ajasta, paikasta tai väestöryhmästä riippuen. Poliittisella tasolla 1860-luvulta 
alkaen oli selvästi erotettavissa kaksi linjaa suhteessa Venäjään. Yhtäältä oli Snell-
manin ja fennomaanien linja, joka korosti lojaalisuutta Venäjää kohtaan. Sen edus-
tajat näkivät suomalaisuuden kehityksen ja Suomen tulevaisuuden nimenomaan 
Venäjän yhteydessä.3 Toisaalta oli ruotsinkielisten liberalismiin ja skandinavismiin 

2 Euroopan vallankumouskuohujen jälkeen vuonna 1850 kiellettiin valtiollisten ja ulkomai-
sia rikoksia koskevien uutisten ja romaanien julkaiseminen suomen kielellä. Taustalla oli 
mm. Venäjän hallinnon pelko suunnitteilla olevan ranskalaisten yhteiskunnallisten romaa-
nien suomentamisen vaikutuksista. Tsaarinvalta pelkäsi nimenomaan nationalismin ja so-
siaalisen uudistusliikkeen yhdistymistä; eliitti sai kaikessa rauhassa lukea yhteiskunnallisia 
teoksia ruotsiksi. (Klinge 1975, 66 ja 1982, 201; Palmgren 1976, 106–122).

3 Myös venäläiset slavofiilit tukivat Snellmania ja fennomaaneja taistelussa suomenruotsa-
laisia vastaan (ks. Jussila 1983, 87–88)
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nojautunut linja, joka pyrki yhdistämään molemmat kieliryhmät taantumuksel-
lista Venäjän hallintoa vastaan. Jälkimmäisen suunnan vaikutus tuolloin oli vä-
häinen, ja sen merkitys oli ennen muuta myöhemmän vastarinnan linjan pohjus-
tamisessa. (Immonen 1987b, 499–501)

Suomalaisen identiteetin muovautumisessa suhde Venäjään ja venäläisyyteen oli 
usein vähempimerkityksellistä kuin ruotsinkielisyyden vastustaminen. Snellma-
nin ja fennomaanien tavoitteena ei kuitenkaan ollut ruotsinkielisen yläluokan syr-
jäyttäminen ja uuden yläluokan kouluttaminen suomenkielisestä rahvaasta. Ta-
voitteena oli vanhan eliitin säilyttäminen, mutta sen kielen muuttaminen ja kyt-
keminen kulttuurisesti väestön enemmistöön. Vuosisadan vaihteen sortovuodet 
muuttivat suhteen Venäjään keskeiseksi suomen- ja ruotsinkielisiä yhdistäväk-
si tekijäksi. Nämä tekijät yhdessä vaikuttivat Suomen kieliryhmät ylittävän yhte-
näisen kansallisen kulttuurin ja identiteetin muodostumiseen. (Alapuro & Ste-
nius 1989, 17–18) 

Lönnrot, Runeberg, Topelius ja erityisesti Snellman vaikuttivat 1800-luvun puo-
livälissä ennen muuta sivistyneistöön ja lukutaitoiseen väestöön; vasta myöhem-
min heistä tuli koko kansan suurmiehiä. Politiikka kuului suppealle säätyläisjou-
kolle, ja valtaosalle suuriruhtinaskunnan asukkaista Venäjä oli etäinen asia, jos-
ta kuultiin esivallan kunnioitusta painottavissa kirkonrukouksissa ja kiertelevien 
laukkuryssien kertomuksissa. Kirkon opetuksen mukainen alamaisuus laillisen 
esivallan eli keisari-suuriruhtinaan edessä oli luonnollinen olotila.4

Samaan aikaan tapahtunut kansalaisyhteiskunnan nopea kehitys toi kuitenkin uu-
denlaisen Venäjä-kuvan eliitin tasolta myös kansan keskuuteen. Samalla venäläi-
syys ohitti ruotsalaisuuden tai tuli ainakin sen rinnalle suomalaisuuden vertailu-
kohteena (Immonen 1987b, 502). Tilanteen muuttumiseen vaikutti luonnollises-
ti sivistyneistöstä lähtenyt kansallisuusliike ja siihen liittynyt kansansivistystyö5. 
Ratkaisevaa oli kuitenkin vuosisadan puolivälissä kiihtynyt taloudellinen kehitys 
ja siihen liittyneet liikenneyhteyksien ja koulutustason parantuminen sekä näitä 
seurannut yhdistystoiminnan ja kansanliikkeiden nousu. Kansallisuusliike oli osa 
suurta murrosta, jossa syntyivät moderni valtio ja markkinayhteiskunta. Valtiolli-
nen kehitys oli Suomen kehitystä, mutta suomalaisuus saatettiin määritellä eri ta-

4 Eriytyvä ja ristiriitainen suhtautuminen Venäjään ja venäläisiin 1800-luvun toisella puo-
liskolla ilmeni mm. siten, että Aleksanteri-keisareita kunnioitettiin Suomen hyväntekijöinä 
samaan aikaan, kun toisaalla koetettiin torjua venäläisvaikutuksia. Aleksanteri II:n vierai-
lut Suomessa 1856–76 olivat suuria kansanjuhlia; keisaria palvottiin kansan hyväntekijänä. 
Juhlatanssiaisiin kutsuttiin Runeberg esiteltäväksi keisarille, ja elettä pidettiin kansakunnan 
kahden hyväntekijän kohtaamisena. Molempien suurmiesten patsashankkeet olivat vuosisa-
dan lopun suuria kansallisia tapauksia, joiden toteuttamiseksi järjestettiin maanlaajuisia kerä-
yksiä, ja itse paljastustilaisuuksiin osallistui kymmeniätuhansia ihmisiä. Aleksanterin patsas 
koettiin nimenomaan suomalaisuutta lujittavaksi, ja sen paljastustilaisuudesta vuonna 1894 
tuli suorastaan mielenosoitus venäläisiä viranomaisia vastaan. (Smeds 1989, 96–101)

5 Benedict Anderson (1996 / 1983) painottaa kansallisen kielen, lukutaidon ja painetun vies-
tinnän keskeistä roolia kansallisen identiteetin synnyssä ja kehityksessä. Näiden kaikkien 
keskeinen merkitys näkyy myös Suomen 1800-luvun puolivälin kehityksessä.
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voin. Fennomaanit määrittelivät sen kielen ja kulttuurin perusteella, kun taas li-
beraalit näkivät suomalaisuuden ensisijaisesti perustuslaillisen järjestelmän poh-
jalta. (Alapuro 1988, 92–98; Alapuro & Stenius 1989, 18)

3.1.3. Nouseva kansalaisyhteiskunta  
ja Venäjän sortopolitiikka vastakkain
1800-luvun loppupuolella Venäjän politiikka muuttui: Suomen kansallisen iden-
titeetin tukeminen vaihtui sortovuosien nimellä kulkevaan venäläistämispolitiik-
kaan. Muutoksen taustalla olivat muun muassa sotilasstrategiset syyt, suurvallan 
talouden ja hallinnon tehostamiseen liittyneet integraatiopyrkimykset sekä isove-
näläinen nationalismi, jonka edustajat katsoivat karsaasti Pietarin vieressä sijait-
sevan suuriruhtinaskunnan erityisoikeuksia ja venäläisiin kohdistettuja rajoituk-
sia. Ensimmäinen sortokausi merkitsi murrosta myös suomalaisten suhtautumi-
sessa Venäjään. (Alapuro 1988, 110–114)

”Sortovuosina” Venäjän sorto tosin kosketti vain pientä osaa Suomen kansasta; 
laajoja väestöpiirejä koskenut sorto oli kokonaan muualla (Ylikangas 1986b, 140). 
Samoin vuoden 1899 Helmikuun manifestia seurannut suuri adressi oli monel-
le allekirjoittajalle vielä ulkokohtaisesti koettu asia (Klinge 1975, 48–49). Kansal-
linen ajattelu ja protesti ”valapattoista” keisaria vastaan tuotiin rahvaalle ylhäältä, 
sivistyneistöstä. Mutta se oli tapahtuma, jossa kansallisuusasia eteni eliitin tasol-
ta laajojen joukkojen tasolle, kansalaiset alkoivat muuttua objekteista subjekteik-
si. Suurlakko kuusi vuotta myöhemmin oli sen osallistujille jo tietoinen omakoh-
tainen teko keisarinvaltaa vastaan. Entiset kristillisen kuuliaiset alamaiset olivat 
muutamassa vuodessa muuttuneet ja järjestäytyneet oikeuksiaan vaativiksi kan-
salaisiksi. Vastarinta kohdistui keisariin ja hänen valtakoneistoonsa, ei venäläi-
siin etnisenä ryhmänä. 

Samoihin aikoihin työväestön järjestäytyminen tapahtui luokkapohjalta, mutta se 
kytkeytyi kiinteäksi osaksi kansakuntaa ja kansallista liikettä; kansallinen solidaa-
risuus ja luokkasolidaarisuus yhdistyivät Suomen työväenliikkeen alkutaipaleella 
(Alapuro 1988, 126; Alapuro & Stenius 1989, 5). Vaikka suurlakon johdossa ol-
leen työväenliikkeen tavoitteet olivat ensi sijassa sisäpoliittisia, ne suuntautuivat 
selkeästi edellisten vuosien integraatio- ja venäläistämispolitiikkaa vastaan. Suur-
lakon yhteys Venäjän sisäiseen kuohuntaan merkitsi kuitenkin eriytyvää suhtau-
tumista venäläisiin. Venäläisiä ei vihattu kansana, vaan senkin koettiin kärsivän 
itsevaltiuden otteessa. Osa venäläisistä koettiin yhteistyökumppaneiksi taistelussa 
Venäjän hallitusvaltaa vastaan. (Klinge 1972, 88;  Nygård 1985, 460–464)

Erityisesti työväenliikkeen piirissä korostettiin eroa Venäjän kansan ja sen taan-
tumuksellisen hallinnon välillä. Suurlakon Punainen julistus tuomitsi ”venäläis-
tä virkavaltaa pokkuroivat kurjat matelijat”, mutta samalla sen suhde venäläisiin 
ihmisiin oli aivan toinen:

”Me kunnioitamme ja rakastamme Venäjän jaloa kansaa, vaikka sydämemme pohjasta 
vihaammekin sitä saastaista virkavaltaisuutta, joka viime vuosina on tässä maassa ve-
näläisyyttä edustanut. Meillä ei ole mitään erityistä halua irtautua suuresta Venäjästä, 
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jos vain saamme takeet siitä, että Venäjän kansan parhaimmat ainekset ottavat Venä-
jän valtakunnan hallituksen käsiinsä.” (Palmgren 1976, 189)

Pian väliaikaisiin myönnytyksiin johtaneen suurlakon jälkeen alkoi toisen sor-
tokauden nimellä tunnettu aika, jolloin Suomen kansallinen liike eriytyi entis-
tä selvemmin myöntyväisyyssuunnan ja vastarinnan kannattajiin. Vaikka jälki-
käteen on voimakkaasti korostettu suomalaisten aktiivista ja passiivista vastarin-
taa venäläistämispolitiikkaa vastaan, oli lojaalisuus Venäjää kohtaan vuoden 1917 
syksyyn saakka ylivoimaisesti vallitseva suomalaisten suhtautumistapa (Klinge 
1972, 93, 98). 

3.1.4. ”Valkoisten suomalaisuus” viholliskuvan rakentajana
Maaliskuussa 1917 suomalaiset juhlivat yhdessä venäläisten kanssa tsaarinvallan 
kukistumista, mutta saman vuoden kesän ja syksyn aikana venäläisvastaisuus li-
sääntyi nopeasti. Syitä oli monia, sekä poliittisia että muita: venäläisten sotilai-
den veljeily ja liittoutuminen Suomen työväenliikkeen kanssa vahvisti oikeiston 
venäläisvastaisuutta; sotilaskurin höltymisestä johtunut ”vallattomuus”, venäläis-
ten upseerien ja joidenkin suomalaistenkin – mm. Alfred Kordelinin – murhat he-
rättivät huolestumista; elintarvikepula ja venäläisten sotilaiden seurustelu suoma-
laisnaisten kanssa kasvattivat kielteistä suhtautumista. Karemaa nimittää vuoden 
1917 asennemuutosta suhteessa venäläisiin vihollisen leimaamisen vaiheeksi. (Ka-
remaa 1998, 41–52; Vares 1998, 52–56)

Vuoden 1917 tapahtumat muuttivat suomalaisten suhtautumisen Venäjään entistä 
enemmän puolueperustaiseksi. Tsaarinvallan kukistamista seuranneen väliaikai-
sen hallituksen aikana Suomen porvarilliset ryhmät – erityisesti vanhasuomalai-
set – tukeutuivat Venäjän hallintoon sosialidemokraattien itsenäisyyspyrkimyk-
siä vastaan. Lokakuun vallankumous käänsi tilanteen: porvarilliset ryhmät olivat 
valmiita yksipuoliseen itsenäistymisjulistukseen, kun taas sosialidemokraatit ha-
lusivat neuvotella asiasta Venäjän uuden bolshevikkijohdon kanssa. 

Itsenäistymistä seuranneen sisällissodan aikana suhde Neuvosto-Venäjään eriytyi 
yhä selvemmin punaisten ja valkoisten kesken. Vaikka venäläisillä ei ollutkaan 
suurta sotilaallista merkitystä (Alapuro 1988, 174), punaisten kannattajat koki-
vat vallankumouksellisen Venäjän liittolaisekseen. Valkoisille itsenäistyminen ja 
sisällissota merkitsivät sekä valtiollista että ideologista irrottautumista entisestä 
emämaasta; se ei ollut ero Venäjästä yleensä, vaan irrottautuminen bolshevistises-
ta Venäjästä. Valkoisten voittajien hallitsemien ideologisten koneistojen – ennen 
kaikkea armeijan, kirkon, kansakoululaitoksen ja suojeluskuntien – avulla nuo-
ren Suomen kansallista identiteettiä alettiin tietoisesti rakentaa antivenäläisyyden 
ja antibolshevismin pohjalta.6 (Luostarinen 1986, 145–146)

Neuvostoliittoa ja venäläisiä tarkasteltiin vuoden 1918 traumaattisten muistojen 

6 Suhde Neuvostoliittoon ja venäläisyyteen oli vuoden 1918 jälkeisen Suomen kansallisen 
identiteetin luomisen keskeinen teema, mutta ei toki läheskään ainoa. Tässä yhteydessä jä-
tän muut kuin Neuvostoliittoon ja venäläisyyteen liittyvät kansallisen identiteetin muovau-
tumiseen vaikuttaneet tärkeätkin aihepiirit käsittelemättä.
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läpi. Klingen mukaan venäläisviha oli väline, jonka avulla pyrittiin rehabilitoi-
maan suomalainen työväestö ja yhdistämään kahtiajakautunut kansa. Kun vuo-
den 1918 sisällissotaa tarkasteltiin Venäjää vastaan käytynä vapaussotana, voitiin 
valkoisten ja punaisten vastakkaisuus esittää suomalaisten ja venäläisten vastakoh-
taisuutena. Kommunismi voitiin tulkita venäläisyydeksi ja yhteiskunnalliset ja 
luokkaristiriidat kansallisiksi ja rodullisiksi vastakohtaisuuksiksi. (Klinge 1972, 
70, 109–110; Alapuro 1988, 199–200)

Karemaa nimittää kansalaissodan vaihetta ja sen jälkeistä kehitystä venäläisvihan 
oikeuttamisen ja lietsomisen vaiheeksi. Erityisen merkittävä rooli vihan lietsomisessa 
oli aktivisteilla, ja heidän mukanaan vihaan yhdistyi Saksasta jääkärien mukana 
tullut rasistinen suhtautuminen venäläisiin. Poliittisen venäläisvihan muuttumi-
nen rasistiseksi ilmeni keväällä 1918 summittaisissa venäläisten teloituksissa: lä-
heskään kaikilla ammutuilla ei ollut mitään tekemistä bolshevikkien tai suoma-
laisten punaisten kanssa. (Karemaa 1998, 72–87; Loima 2004)

Venäläisiä alempirotuisina pitävät virtaukset olivat tulleet Suomeen jo 1860-lu-
vulla ruotsinkielisten germaanisuutta ihannoivien ylioppilaiden kautta, jotka de 
Gobineun rotuteorioiden perusteella pitivät sekä venäläisiä että suomea puhuvia 
suomalaisia alempirotuisina ruotsinkielisiin verrattuna (Harle & Moisio 2000, 
75–76; Virtanen 2001, 94). 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella Suo-
messa käytiin keskustelua suomalaisten omasta rodullisesta alkuperästä, jolloin 
keskeinen kysymys oli suomalaisten mongolialkuperän torjuminen. Saksasta ja 
Ruotsista lainatut rotuteoriat voimistuivat vuonna 1918 sekä jääkäriaktivistien 
että suomenruotsalaisten keskuudessa. Tässä keskustelussa pyrittiin osoittamaan, 
että Suomessa asui rinnakkain kaksi rotua – germaaniset ruotsalaiset ja mongo-
liset suomalaiset. Ruotsalaisten ja Suomen ruotsinkielisten tavoitteena oli todis-
taa itsensä kunnon germaaneiksi, kun taas suomenmieliset halusivat eroon mon-
golileimasta ja liittää suomalaiset länsimaiseen kulttuuripiiriin sivistyneiden eu-
rooppalaisten joukkoon. Väite venäläisten rodullisesta alemmuudesta sopi hyvin 
tähän keskusteluun; ”mongoliraja” haluttiin siirtää suomalaisten ja ruotsalaisten 
välistä suomalaisten ja venäläisten väliin. (Kemiläinen 1985; Mattila 1999, 100–
101 ja 190–209; Klinge 1972, 29–56 ja Paasi 1984, 64)

Suomen itsenäistymistä edeltäneeseen vastarintaan ei ollut liittynyt merkittävää 
venäläisten ”rodullista” halveksuntaa. Vuoden 1918 sota muutti tilanteen, ja 1920-
luvun alun suojeluskuntien ja AKS:n julkaisuissa Venäjän perivihollisuutta ja rys-
sävihaa perusteltiin jo venäläisten ulkomuodolla ja muilla rotuominaisuuksilla. Siis 
kun venäläiset ihmiset oli ensin kulttuurin, uskonnon ja ennen kaikkea poliittis-
ten syiden perusteella leimattu suomalaisten vastakohdaksi, alettiin myös heidän 
fyysisiä piirteitään kuvata alempirotuisiksi7.

1920-luvun alku merkitsi venäläisvihan mytologisoinnin vaihetta (Karemaa 1998, 
148–179; Nygård 1998, 80–81). Autonomian ajan vilkas vuorovaikutus Venä-

7 Esimerkkejä venäläisten ulkonäön ”rodullisten” piirteiden muokkamisesta poliittisesti 
tarkoituksenmukaisiksi löytyy mm. 1920-luvun Suojeluskuntalaisen lehden ja myöhem-
min suojeluskuntien Hakkapeliitta-lehden kuvituksesta (Karemaa 1998, 168–195; Luos-
tarinen 1986, 260–267).
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jän kanssa unohdettiin, samoin vielä vuoden 1917 keväällä kukoistanut veljeily 
tsaarinvallan kukistaneiden venäläisten kanssa. Historian varastoista pengottiin 
esiin Suomen ja Venäjän vihollisuuksia ja venäläisten ”barbaarisuutta” kuvaavaa 
aineistoa, muun muassa edellä mainittuja kauhutarinoita isonvihan ajalta. Histo-
riallisten tapahtumien esiin nostamisessa oli kysymys itsenäistyneen Suomen ja 
suomalaisen kansallisen identiteetin rakentamisesta ja menneisyyden tendenssi-
mäisestä tulkinnasta sitä varten. Kirkolla ja uskonnolla oli vielä keskeinen merki-
tys suomalaisten maailmankuvassa, ja sillä tasolla vastakkainololla oli myös jatku-
vuutta: ”ryssänkirkon” vieroksuminen vaihtui nyt ateistisen bolshevismin, saata-
nan maanpäällisen valtakunnan vastustamiseksi. Aikaisemmin Ruotsiin ja Puo-
laan liitetty ajatus lännen etuvartiosta barbaarista itää vastaan muutettiin nyt Suo-
men etuvartijarooliksi uhkaavaa bolshevistista maailmanvallankumousta vastaan. 
(Klinge 1972, 57–60, 111–112;  Luostarinen 1986, 108–113, 138–148; Nygård 
1985, 461–472)

Ilmeisesti Neuvostoliitto ei kuitenkaan ollut keskeinen kysymys tavallisen suo-
malaisen maanviljelijän tai työmiehen elämässä. Itärajan täydellinen sulkeutumi-
nen ja omakohtaisten kokemusten puuttuminen jättivät neuvostoyhteiskunnan 
mystiseksi ja vieraaksi valtaosalle suomalaisia. Outous ei kuitenkaan merkinnyt 
spontaania venäläisvihaa; siksi innokkaimpien kansallisen identiteetin rakentaji-
en mielestä suomalaiset oli opetettava vihaamaan ryssää. Ryssävihan levittäminen 
oli ohjelmallista, ja erityisesti sen takana oli Akateeminen Karjala-Seura (AKS) 
ja sen piirissä toiminut Vihan Veljet -niminen veljespiiri, jonka propagandakirja-
sia levitettiin suurina painoksina ympäri maata. Vihan Veljien perustamiskoko-
uksessa Elmo Kaila julisti8:

”Mutta – olkoonpa joku ryssä kuinka ihastuttava ja rakastettava tahansa – on hän kui-
tenkin ryssä, ja ennemmin tai myöhemmin peto tulee esille kiilloitetun ja siloitellun pin-
nan alta. Sillä verestään ja verensä mukana perimistään rotuominaisuuksista kukaan 
ei pääse irti.” (Klinge 1972, 64–65)

Olen edellä nojautunut tutkimuksiin, joissa Suomen itsenäistymisen alkuvaiheen 
kehitys näyttäytyy melko yksipuolisesti venäläisvihan rakentamisen näkökulmas-
ta. Tuo näkökulma ja sen pohjalta tehdyt arviot ovat mielestäni edelleen relevant-
teja, mutta 1920-luvun suomalaisen yhteiskunnan todellisuus oli varmasti edel-
lä kuvattua kirjavampi. Virallinen politiikka suhteessa Neuvostoliittoon ei ollut 
venäläisvihan leimaama, ja kansalaisten keskuudessa oli hyvin monenlaisia käsi-
tyksiä venäläisistä. Käyttämäni tutkimukset ovat oman aikansa tuotteita: ne liit-
tyvät viime sotien jälkeiseen Suomen ja Neuvostoliiton yhteistyön ja ystävyyden 
rakentamisen kauteen, jolloin kiinnitettiin erityisen paljon huomiota 20- ja 30-
luvun historiantutkimuksen yksipuolisuuden oikomiseen. Nyt 2000-luvun alus-
sa historiantutkimuksen oikaisuliike kulkee toiseen suuntaan ja esittää myös suo-
malaisten ja venäläisten suhteiden rakentumisesta uusia vivahteita.

8 Puheensa jälkeen Kaila pyysi kannattajiaan nostamaan kätensä vala-asentoon ja vannomaan 
”Jumalan, isänmaan ja kodin nimessä” ikuisesti vihaavansa ”ryssää”. Vihan Veljet oli syn-
tynyt. Se määritti tehtäväkseen ”ryssänvihan levittämisen kansamme keskuuteen”. (Klin-
ge 1972, 65–66) 
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Esimerkiksi Vareksen mukaan kansalaissodan ja sen jälkeen kehittyneen venäläis-
vihan kehityksestä on saatettu antaa yksinkertaistettu kuva sen johdosta, että ää-
nekkäimmän venäläisvastaisen äärioikeiston näkemykset ovat parhaiten tunnettu-
ja ja tutkittuja. Noilla ryhmillä ei ollut kuitenkaan suurta parlamentaarista kanna-
tusta, eikä AKS-henkinen venäläisviha Vareksen mukaan anna oikeaa kuvaa ko-
ko kansan ajattelusta. Suhtautuminen venäläisiin oli ristiriitaista myös oikeisto-
ryhmien sisällä. Kiistämättä venäläisvihan lietsomista ja yleistä venäläisten pitä-
mistä suomalaisia alempiarvoisina, Vares painottaa porvarillisten ryhmien eriyty-
vää suhtautumista, jonka mukaan vihassa oli ideologinen antibolshevistinen ulot-
tuvuus sekä nationalistinen antivenäläinen ulottuvuus. Osa oikeistoryhmistä vä-
heksyi aluksi ”anarkistisia” bolshevikkeja ja piti valkoisia venäläisiä Suomen kan-
nalta pahempina, ja vasta neuvostovallan vakiintuminen merkitsi bolshevikkien 
ja venäläisten samastamista. (Vares 1998)

On myös muistettava, että lähihistorian tapahtumien vuoksi suuri osa suomalai-
sista todella koki Venäjän pelottavaksi ja viholliseksi ilman oikeiston propagan-
daakin. Ennen se oli ollut outo maa vieraine uskontoineen. Kommunismin voi-
ton jälkeen se oli maa, jossa uskovaisia vainottiin, sen vallanpitäjät olivat suoma-
laisten punaisten liittolaisia, ja Komintern ja SKP johtivat Moskovasta käsin suo-
malaisten kommunistien toimintaa9. Tiedot vallankumouksen jälkeisestä nälän-
hädästä ja sekasorrosta vahvistivat negatiivista kuvaa Neuvostoliitosta.

Antibolshevismi ja venäläisviha eivät kuitenkaan johtuneet vain Venäjän ai-
kaisemmasta roolista Suomen historiassa ja vuoden 1918 tapahtumista. Ensinnä-
kin, vuoden 1917 Lokakuun vallankumouksen jälkeen Neuvosto-Venäjästä tuli 
sosialismin ja marxilaisen teorian ruumiillistuma, johon eri maiden vasemmisto-
laiset suhtautuivat jo periaatteessa myötätuntoisesti. Vastaavasti kielteinen suhtau-
tuminen Neuvostoliittoon yhdistyi kaikissa länsimaissa taisteluun oman maan ra-
dikaalia työväenliikettä vastaan. (ks. Niedhart 1988, 7;  Allen 1987, 13–22)

Toiseksi, Neuvostoliittoa koskevan viholliskuvan luomisesta oli ilmeistä hyötyä 
monille ryhmille itsenäistymistä seuranneessa sisäpoliittisessa taistelussa. Immo-
nen (1987b, 504–505) luettelee hyötyjinä hallitusmuototaistelussa tappiolle jääneet 
monarkistit ja aktivistit, puolustusmäärärahojen lisäämistä vaativat piirit, työn-
antajat ja kansalliskonservatiivisen arvojärjestelmän kannattajat10. Näiden lisäk-
si hyötyjänä oli erityisellä tavalla myös sosialidemokraattinen työväenliike, kun 
se kamppaili kommunistien kanssa työläisten äänistä ja vaikutusvallasta ammat-
tiyhdistysliikkeessä.

9 Ylikankaan mukaan Idän uhkasta puhuttiin paljon, mutta Itää pelättiin vähän. Uhkas-
ta puhumalla perusteltiin suhteellisen heikon kommunistisen puolueen vainoamista, koska 
kommunistien sanottiin olevan kriisin aikana venäläisten apulaisia. (Ylikangas 1986a)

10 Myös juuri itsenäistyneen Suomen armeijan puhdistaminen ”ryssänupseereista” oli kam-
panja, jonka hyötyjinä olivat ennen muuta heidän tilalleen päässeet nuoret jääkäriupseerit. 
Samalla tuo kampanja oli havainnollinen esimerkki kaikenlaisen ”venäläisyyden” torjumi-
sesta, kun myös valkoisten puolella taistelleet taistelleet suomalaiset entiset tsaarin armei-
jan upseerit leimattiin kelvottomiksi. (Karemaa 1998, 148–155)
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Kolmas syy Neuvostoliiton ja venäläisyyden keskeiselle roolille suomalaisen iden-
titeetin luomisessa oli oman kansallisen historian ja kulttuurin tuoreus ja vähäi-
syys. Kun Suomella ei ollut omaa vuosisatojen mittaista kansallista historiaa ja 
kulttuuria, sellainen piti luoda. Suomen historian punaiseksi langaksi sopi vuo-
den 1918 perspektiivistä katsoen yksinkertaistettu kuva suomalaisten vuosisatoja 
jatkuneesta taistelusta itää vastaan11. Sen vahvistamiseksi rekonstruoitiin Suomen 
ja Venäjän ikuiseen vastakkainasetteluun ja perivihollisuuteen perustuva histori-
ankäsitys. Edellä kuvattu 1800-luvun kehitys osoittaa tämän historiankäsityksen 
yksipuolisuuden.

Luonnollisesti juuri itsenäistyneen Suomen eri yhteiskunta- ja poliittisten ryhmi-
en kuva venäläisistä ja Neuvostoliitosta oli eriytynyt. Niedhartia (1972) mukail-
len Immonen (1987a, 425–428) jakaa suomalaisten Neuvostoliitto-mielipiteet 
viiteen päätyyppiin:

1) Isänmaanrakkauden ja ryssänvihan samastava ajattelutapa, jossa Neuvostoliitto, 
venäläisyys ja kommunismi muodostivat tiiviisti toisiinsa kytkeytyvän kokonai-
suuden. Selvimmillään tämä ajattelutapa ilmeni AKS:n piirissä.

2) Antikommunistinen turvallisuusajattelu oli hyvin lähellä edellistä, mutta se oli 
vähemmän Suur-Suomi-henkistä. Sillä oli vahva asema mm. suojeluskuntajärjes-
töissä.

3) Pragmaattinen Neuvostoliitto-kuva. Tämäkin tyyppi vastusti jyrkästi kommu-
nismia, mutta korosti realistista ja korrektia suhtautumista itäiseen naapuriin.12

4) Sosialidemokraattien kuvassa painottui pragmaattisuuden ja turvallisuus-
poliittisten aspektien lisäksi Neuvostoliiton ”sosialismin” kritiikki, joka liittyi ko-
timaassa käytyyn järjestölliseen taisteluun kommunisteja vastaan.13

5) Kommunistit ja heidän lähellään ollut pieni joukko muita vasemmistolaisia suh-
tautuivat varauksettoman myönteisesti Neuvostoliittoon.14

Akateeminen Karjala-Seura (AKS) saavutti johtoaseman ylioppilasmaailmassa 
1920-luvun lopulla, ja sen vaikutus oli vielä keskimääräistä suurempi teologian 
opiskelijoiden, kadettien ja opettajiksi valmistuvien keskuudessa (Alapuro 1973, 

11 Suomen itsenäistymistä koskevasta historiankirjoituksesta ks. Ylikangas 1986b, 149–160, 
Harle & Moisio 2000, 64–95.

12 Esimerkiksi porvarillisessa kokoomuspuolueessa oli merkittäviä edustajia, jotka pitivät 
yleistävää venäläisvastaisuutta sivistymättömänä ja ongelmana mm. Suomen taloudellisten 
etujen vuoksi (Vares 1998, 66–70)

13 Ks. Heiskanen & Rutanen 1979; Vares 1998, 71–72.

14 Myös ei-kommunistisen työväestön keskuudessa oli spontaania positiivista suhtautumista 
Neuvostoliittoon, mikä ilmeni mm. tuhansien suomalaisten loikkauksina Neuvostoliittoon 
30-luvun pulavuosina (Kostiainen 1988, 47–79). Erittelevää myönteistä suhtautumista ve-
näläisiin ja Neuvostoliittoon oli vähän; esimerkiksi sellaisesta sopii Olavi Paavolaisen Ny-
kyaikaa etsimässä (1929), jossa tämä kuvaa samaan tapaan ihannoiden neuvostovenäläistä, 
amerikkalaista ja ranskalaista avantgardea.
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81–87). Tämä edisti AKS-henkisen ryssävihan ja sitä vastaavan historiankäsityk-
sen leviämistä ideologisen koneiston keskeisille lohkoille. Keskeisiä ryssävihan väli-
tyskanavia olivat myös suojeluskunta- ja lottajärjestöt. Immosen (1987a, 432) mu-
kaan AKS-henkisellä Neuvostoliitto-kuvalla oli selvä hegemonia-asema 1920- ja 
30-lukujen julkisuudessa15. 

Opetus oli systemaattista: ensin AKS:n piirissä hahmoteltiin ryssävihan teoria, ja 
seuraavassa vaiheessa siirryttiin teoriasta tarinoihin, mm. perivihollismyyttiä yllä-
pitävän nuorisokirjallisuuden julkaisemiseen. Vaikka venäläisvihan kärjekkäimmät 
muodot eivät aina olleet uskottavia, mikä näkyi mm. kirjojen levikissä, on kom-
munismin, venäläisyyden ja Neuvostoliiton samastanut naapurikuva koskettanut 
jollain tavalla lähes kaikkia 1920- ja 30-luvuilla eläneitä suomalaisia. Kansakou-
lulaitos, armeija, kirkko ja suojeluskunnat ulottivat vaikutuksensa yhteiskunnan 
kaikkiin kerroksiin. (Immonen 1987a, 407–411 ja 1987b, 506)

Talvisodan syttyminen merkitsi vuodelta 1918 periytyneen luokkapohjaisen Neu-
vostoliitto-kuvan nopeaa muuttumista. Pelko ja vastarinta olivat yhteiset riippu-
matta siitä, mitä ajateltiin venäläisistä tai AKS:n Suur-Suomi-suunnitelmista. Tal-
visodan päättyminen merkitsi Neuvostoliittoa koskevien käsitysten eriytymis-
tä osittain uudelleen. Osa kansasta oli tyytyväinen sodan päättymiseen, osa piti 
tehtyä rauhaa häpeällisenä väliratkaisuna, johon olisi saatava hyvitys. Uuden so-
dan alkaessa kesäkuussa 1941 yksimielisyys ei enää ollut niin rikkumaton kuin 
marraskuussa 1939, mutta varsin pieni osa suomalaisista asetti ”jatkosodan” oi-
keutuksen kyseenalaiseksi.

Venäläisiä ihmisiä alempiarvoisena pitävä ja siten rasistinen suhtautuminen tu-
li sota-aikana esiin myös valtion virallisessa politiikassa: siinä miten venäläisiä ja 
Neuvostoliiton muihin kansoihin kuuluvia sotavankeja ja Suomen miehittämän 
Itä-Karjalan siviiliasukkaita kohdeltiin. ”Rodullisin” syin perusteltu kansallinen 
erottelu valloitetussa Itä-Karjalassa merkitsi venäläisille asukkaille sulkemista kes-
kitysleireille ja pienempiä ruoka-annoksia kuin alueen suomensukuisille neuvos-
tokansalaisille; tästä johtuen myös kuolleisuus venäläisten keskuudessa oli korke-
ampi16. (Laine 1982, 104–141 ja 227–248).

3.1.5. Pakkoystävyyttä ja sillanrakennusta
Sotavuodet merkitsivät omakohtaisen pelon ja uhkan kokemisen lisäksi siemen-
tä uudenlaisille ajattelutavoille Suomen idänsuhteiden hoitamisessa. Sodan päät-
tyminen syksyllä 1944 oli raju murros, joka pakotti suomalaiset tarkastelemaan 
Neuvostoliittoa uudella tavalla. Kansallista identiteettiä ei enää voinut rakentaa 

15 Engman arvostelee Immosen päätelmiä sillä perusteella, että tämän aineistosta puuttui-
vat sanomalehdet sekä ruotsinkieliset kirjat (Engman 1992, 159–160)

16 Suomalaisten keskitysleirit eivät tosin olleet saksalaismallisia tuhoamisleirejä, ja länsimai-
den kritiikin johdosta venäläisvankien asemaa parannettiin, keskitysleiri-sanasta luovuttiin ja 
ruoka-annokset nostetiin samalle tasolle suomensukuisten vankien kanssa vuonna 1943. Ke-
sällä 1941 annetuissa määräyksissä väestön jakamisen perusteluna oli kuitenkin”rodullisesti 
puhtaan” kantaväestön luominen Itä-Karjalaan. (Laine 1982, 104–105 ja 340–350)
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antikommunismin ja venäläisvihan perustalle. Satojentuhansien suomalaisten kä-
sitys historiasta ja kansakunnan tehtävistä oli rakennettava uudelleen. (Luostari-
nen 1989, 131–132)

Virallinen julkinen kuva Neuvostoliitosta mullistui nopeasti: AKS, IKL, suo-
jeluskunta- ja lottajärjestöt lakkautettiin, ja julkisesta kielenkäytöstä siivottiin kär-
kevin vihamielisyys Neuvostoliittoa kohtaan. Ensimmäiset neuvostofilmit tulivat 
elokuvateattereihin syksyllä 1944, ja seuraavan vuoden alussa kymmenet tuhannet 
suomalaiset kuuntelivat puna-armeijan kuoroa ja muita neuvostotaiteilijoita.

Kansalaisten tietoisuus muuttui hitaammin kuin julkinen kuva. Neljännes-
vuosisadan ajan mieliin juurrutettu viholliskuva myytteineen ja stereotypioineen 
jatkoi elämäänsä ihmisten arkikielessä ja -tajunnassa. Kuten vuonna 1918, nyt-
kin Neuvostoliittoa tarkasteltiin ennen muuta omakohtaisesti koetun sodan nä-
kökulmasta. Suomalaisten käsitykset Neuvostoliitosta ja venäläisistä eriytyivät jäl-
leen, niin sotakokemusten kuin poliittisten mielipiteidenkin perusteella. Toisille 
sotakokemukset merkitsivät viholliskuvan romuttumista, mikä sitten näkyi mm. 
SKDL:n suurena kannatuksena. Toisille sodat opettivat pragmaattista mukau-
tumista maantieteen realiteetteihin. Paljon oli niitäkin, joille sodat olivat todiste 
Neuvostoliiton uhkaavuudesta; moni oli menettänyt omaisensa, terveytensä, ko-
tinsa ja omaisuutensa, mikä aiheutti katkeruutta vuosikymmeniksi.

Virallinen ”ulkopoliittinen liturgia” ja Neuvostoliittoa kohtaan vihamielisten mie-
lipiteiden karsiminen julkisuudesta tuskin vielä kovin dramaattisesti muuttivat laa-
jojen joukkojen käsityksiä naapurimaasta ja sen asukkaista. Tärkeämpää oli oman 
kokemuksen karttuminen: sodassa hävinnyttä Suomea ei miehitettykään, Porkka-
laan sijoitetut neuvostosotilaat eivät puuttuneet Suomen sisäpolitiikkaan, Suomi 
ei muuttunut sosialistiseksi kommunistien hallitusvastuusta huolimatta, ja vähi-
tellen saatiin omakohtaista kokemusta venäläisistä ihmisistä muutenkin kuin ki-
väärin tähtäimestä katsellen. Merkittävää oli myös se, että avoin neuvostouhkaan 
perustuva varustelukeskustelu kävi mahdottomaksi (Immonen 1987b, 508).

Päättynyt sota vaikutti ihmisten Neuvostoliitto-käsityksiin ja suhtautumiseen ve-
näläisiin ihmisiin yleismaailmallisesti. Neuvostoliittoon yhtenä fasismin voittajista 
ei tietenkään suhtauduttu samalla tavalla Suomessa kuin fasismia vastaan taistel-
leiden kansojen keskuudessa. Mutta rotuteorioihin perustuville käsityksille slaavi-
en alemmuudesta toisen maailmansodan tilinpäätös merkitsi lähes kuoliniskua. 

Kun vuodesta 1918 alkaen venäläisyys oli tullut osaksi Neuvostoliiton ja kommu-
nismin muodostamaa totaliteettia, se alkoi jälleen erkaantua siitä. Suhteessa venä-
läisiin ihmisiin palattiin tavallaan Suomen itsenäistymistä edeltäneen ajan asetel-
miin, jolloin kulttuurinen ja uskonnollinen vieraus määritti suhtautumista naa-
purimaan ihmisiin. Myös poliittinen suuntautuminen vaikutti edelleen venäläisiä 
koskeviin asenteisiin: kommunistit suhtautuivat sosialistisen naapurimaan asuk-
kaisiin selvästi myönteisemmin kuin oikeiston kannattajat. Varsin yleistä oli myös 
kaikkien neuvostoliittolaisten ja venäläisten samastaminen. 

Vuoden 1944 käänne oli aluksi pakkoystävyyttä, realiteetteihin mukautumista. 
Uusiin suhteisiin liittynyt ”ulkopoliittinen liturgia” vaikutti kahdensuuntaisesti: 
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samalla kun ystävyyspuheet auttoivat muuttamaan asenteita myönteisemmiksi 
Neuvostoliittoa kohtaan, ne loivat perustaa epäluottamukselle idänsuhteiden hoi-
toon liittyvissä kysymyksissä. Juhlapuheiden fraseologia oli niin etäällä ihmisten 
aikaisemmista käsityksistä ja omista kokemuksista, että sillä ei ollut uskottavuut-
ta. Näin luotiin perusta virallisen Neuvostoliittoon suhtautumisen ja kielen ja toi-
saalta kansalaisten arkikielen ja suhtautumisen dualismille, kahdelle rinnakkaisel-
le puhetavalle suhteessa Neuvostoliittoon. (Immonen 1987b, 508)

Pidättyvyys ja itsesensuuri johtivat siihen, että niin huumorin varjolla kuin muu-
tenkin tapahtunut venäläisten esittäminen suomalaisia alempiarvoisina kävi vai-
keaksi suomalaisessa julkisuudessa. Samaan aikaan kärkevätkin Neuvostoliiton 
vastaiset kannanotot olivat mahdollisia alueilla, joiden julkisuusarvo ei ollut keskei-
nen (Immonen 1988, 15).17

Uusi ulkopolitiikka merkitsi pikemminkin venäläisvihan lietsomisen heikkenemistä 
kuin sen korvaamista positiivisella venäläisyyden esittelyllä. Myöskään luonnollis-
ta vuorovaikutusta venäläisten ihmisten ja suomalaisten välille ei juuri syntynyt. 
Uutta oli valtiojohdon ja tiedotusvälineiden aktiivinen pyrkimys muuttaa aikai-
sempaa ulkopoliittista ajattelutapaa. Uutta oli myös kommunistien, SKDL:n ja 
Suomi-Neuvostoliitto-Seuran propaganda Neuvostoliiton oloista. Kirjojen, eloku-
vien ja muiden kulttuurituotteiden tuonti Neuvostoliitosta toki kasvoi sotia edel-
täneen ajan lähes nollatilanteesta, mutta niiden lukumääräinen osuus jäi viiden 
prosentin tuntumaan kokonaistuonnista, ja painosten ja katsojamäärien osuus oli 
vielä paljon pienempi. Yhdysvallat ja Länsi-Euroopan maat säilyttivät valta-ase-
mansa kulttuurituonnissa. (Jalonen 1985, 150–232)

Neuvostoliittoon ja sosialismiin suhtautumisen aiheuttamat jännitteet sisä- ja ul-
kopolitiikan välillä vaikuttivat Suomen poliittiseen elämään koko sotien jälkeisen 
ajan, Neuvostoliiton hajoamiseen asti. Ystävyyspolitiikka sosialistisen Neuvosto-
liiton kanssa oli ongelmallista sekä oikeistopuolueiden että sosialidemokraattien 
ideologisten tavoitteiden kannalta. Kun aikaisemmin suomalaiset oli opetettu sa-
mastamaan kommunismi, venäläisyys ja Neuvostoliitto, nyt oli opittava erotta-
maan poliittiset antipatiat naapurisuhteiden järjestelyssä. Kun aikaisemmin suo-
malaiset kommunistit ja ”ryssät” olivat saman vihollisen kaksi puolta, nyt oli opit-
tava asioimaan ja rakentamaan ystävyyssuhteita ”ryssien” oman kommunistisen 
puolueen kanssa. Reaalipoliitikot Mannerheim, Paasikivi ja Kekkonen olivat esi-
merkkeinä uudesta eriytyvästä suhtautumisesta, ja puolueista Maalaisliitto ky-
keni menestyksekkäimmin ottamaan nämä Neuvostoliitto-suhteen osat erillisi-
nä huomioon.

17 Vaikka kirjastoista sodan jälkeen siivottiinkin kärkevimmät neuvostovastaisiksi tulkitut 
teokset, se ei lopettanut entisenkaltaista julkaisutoimintaa. 1920- ja 30-lukujen Suomessa 
nuorisolle tuotettiin suunnitelmallisesti historiallisia ja muita seikkailukirjoja, joissa kuvat-
tiin suomalaisten vuosisatojen kuluessa käymiä taisteluja venäläisiä vastaan tai suomalais-
poikien toimintaa Neuvostoliiton vakoilijoiden paljastamiseksi. Kirjat kuvasivat hyvän ja pa-
han välistä taistelua, ja pahaa niissä edustivat yhtäältä venäläiset, toisaalta suomalaiset kom-
munistit, joskus erikseen mutta usein myös yhdessä. 1950-luvulla monet näistä seikkailu-
kirjoista julkaistiin uusina painoksina. (Immonen 1981; Niemi 1985, 63)
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Sodan jälkeinen pelko ja epävarmuus vähenivät olennaisesti vuosina 1947–48. 
Rauhansopimus oli allekirjoitettu Pariisissa, ja Neuvostoliiton edustajaksi koettu 
valvontakomissio oli lähtenyt Helsingistä. Vuosi 1948 oli taitekohta myös ulko- ja 
sisäpolitiikan eriytymisessä toisistaan: huhtikuussa solmittiin Neuvostoliiton esit-
tämä sopimus ystävyydestä, yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta (YYA-so-
pimus). Sopimus ei ennakkopeloista huolimatta merkinnytkään maan muuttu-
mista kansandemokratiaksi (ks. Jussila 1990), vaan myöhemmin samana vuon-
na jätettiin kommunistit pois hallituksesta ja kukistettiin kommunistien johta-
mat lakkoliikkeet.

Kylmän sodan tuulet alkoivat vaikuttaa Suomessakin. Virallisten ystävyyssuhtei-
den rinnalla Neuvostoliiton vastaisia mielialoja ruokkiva käsitys isänmaallisuu-
desta ja itänaapurin poliittisesta järjestelmästä tuli esiin myös julkisuudessa18. Ul-
kopoliittinen realismi ja suhtautuminen kommunismiin ja Neuvostoliiton sisäi-
siin asioihin alkoivat yhä selvemmin eriytyä. Vielä selvemmin toisistaan eriytyi-
vät suhtautuminen venäläisyyteen ja neuvostojärjestelmään: julkisuudessa esitetty 
kriittisyys suhteessa naapurimaahan ei juuri koskaan sisältänyt esimerkkejä ”venä-
läisvastaisuudesta”. Neuvostoliiton yhteiskuntajärjestelmään ja sisäiseen kehityk-
seen suhtautuivat myönteisesti oikeastaan vain kommunistit kannattajineen se-
kä muutamat yksittäiset sivistyneistön edustajat; muiden asenne oli välinpitämä-
tön tai avoimen negatiivinen.

Suomalaisen yleisen mielipiteen Neuvostoliitto-käsitysten muuttumisesta sodan 
jälkeen voi esittää vain hypoteettisia arvioita, koska aihetta ei ole aikanaan kun-
nolla tutkittu19. Sanomalehdistön Neuvostoliitto-kuvasta on tehty joitakin opinnäy-
tetöitä (Klaus 1981, Nikulainen & Nikulainen 1976, Richt & Salminen 1981), 
mutta ne antavat vain viitteitä kansalaisten naapurikuvan kehittymisestä. Luvus-
sa 3.1.4. luonnehdituista naapurikuvan tyypeistä isänmaanrakkauden ja ryssävi-
han samastava ajattelutapa sekä antikommunistinen turvallisuusajattelu menetti-
vät asemiaan julkisuudessa, mutta niiden edustajat säilyttivät pääosin asemansa ja 
vaikutusvaltansa kulttuurilaitosten, joukkoviestinnän, armeijan, kirkon ja koulu-
laitoksen piirissä. Pragmaattinen suhde Neuvostoliittoon ja venäläisiin tuli vallit-
sevaksi poliittisissa järjestöissä kommunisteja lukuunottamatta.

Vähitellen kerääntyi aineksia Neuvostoliittoon suhtautumisen syvällisemmälle 
laadulliselle muutokselle. Sotakorvausten päättyminen ja Porkkalan palauttami-
nen heikensivät sodan jälkeistä pelkoa ja katkeruutta. Ensimmäinen Sputnik ja 
avaruuslennot pakottivat monet tarkistamaan käsityksiään Neuvostoliiton kehi-
tystasosta. Toisaalta Stalinin kauden terrorin paljastuminen, Unkarin tapahtumat 

18 Esimerkiksi Arvo Poika Tuomisen Neuvostoliittoon jyrkän kielteisesti suhtautuvat muis-
telmakirjat saivat rauhassa ilmestyä 1950-luvulla, samoin sodan jälkeisistä vankileirikoke-
muksista kertova Unto Harvilahden Berijan tarhat.

19 Luvussa 3.3.2. viittaan 1964, 1987 ja -88 tehtyihin survey-tutkimuksiin, joissa kysyt-
tiin suhtautumista venäläisiin. Vuonna 1956 ja 1987 tehdyissä gallup-tutkimuksisssa esi-
tettiin samassa muodossa muutamia kysymyksiä, ja vastausten perusteella asennoitumi-
nen Neuvostoliittoon oli ko. aikavälillä muuttunut selvästi positiivisemmaksi (ks. Raitti-
la 1993, 314–315).
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1956, vuoden 1958 ”yöpakkaset”, noottikriisi 1961 sekä Neuvostoliiton ydinaseet 
ylläpitivät naapurin pelkoa.

1960-luvulla kansainvälinen kylmä sota alkoi kääntyä liennytykseksi, ja Suomes-
sa Kekkosen aikaisemmin hyvin kiistanalainen ulkopoliittinen linja pääsi voitol-
le. Samaan aikaan suomalaisen yhteiskunnan nopea kaupungistuminen ja raken-
nemuutos aiheuttivat sukupolvien ja yleensä ihmisten välisten perinteisten sitei-
den katkeamista, mikä oletettavasti heikensi kulttuurissa syvällä olleen uhkaku-
van ja ryssämyytin vaikutusta. Johannes Salminen (1988, 133) kiinnittää huomio-
ta Mika Waltarin ja Väinö Linnan merkitykseen suomalaisen identiteetin muu-
toksen tulkkeina ja sen moottoreina. Waltarin Sinuhe ja Mikael Karvajalka sym-
boloivat soturi-ihanteesta ja länsimaisen kulttuurin etuvartioajattelusta luopumis-
ta. Linnan Tuntematon sotilas toimi runebergiläisen soturiheroismin murtajana, 
ja Pohjantähden uudelleenarvio vuoden 1918 sodasta vei pohjaa 1960-luvulle as-
ti hegemonisena olleelta valkoiselta historiankirjoitukselta.

Viimeistään Kekkosen pitkällä presidenttikaudella itsenäisyyden alkuvaiheen 
ja sotavuosien käsitys venäläisistä vihollisina hävisi, tai ainakin se jäi marginaa-
liin. Kekkosen ulkopoliittisen linjan voitto 1960-luvulla liittyi samaan aikaan ta-
pahtuneeseen koko yhteiskunnan nopeaan arvojen muutokseen. Erityisesti nuori 
sukupolvi irtautui julkisuudessa ja koululaitoksessa vallitsevana olleesta kristillis-
isänmaallisesta arvomaailmasta. Tuossa konkreettisessa tilanteessa radikalismi ja 
konservatismin vastustaminen merkitsi vanhan polven sotamuisteluiden ja ryssä-
vihan vastustamista. 60-luvun kulttuuriradikalismissa suhde Neuvostoliittoon oli 
vielä eriytynyt, mutta sitä seuranneissa 70-luvun vasemmistolaisissa ja muissakin 
poliittisissa nuorisojärjestöissä omaksuttiin julkisesti kritiikitön suhtautuminen 
Neuvostoliittoon. (Tuominen 1991, 79–87; Vihavainen 1991). Se, että nuorison 
kapina ei suuntautunut virallista ulkopolitiikkaa vaan vanhaa ryssävihan politiik-
kaa vastaan, viittaa siihen, että jälkimmäinen oli kansalaisyhteiskunnassa ja myös 
monissa julkisuusinstituutioissa edelleen hegemonisessa asemassa.

Samaan aikaan kansainvälisen jännityksen lientymisen ja edellä kuvatun suoma-
laisen yhteiskunnan murroksen kanssa joukkoviestintä välitti aikaisempaa enem-
män tietoa Neuvostoliitosta ja venäläisistä. Kritiikittömyys ja itsesensuuri vaikut-
tivat erityisesti naapurimaan politiikan sekä Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden 
käsittelyyn (Uskali 2003, 54–63, 406–413; Salminen 1996, 263–274; Nortamo 
1991). Itsesensuuritutkimuksissa ei ole juuri kiinnitetty huomiota venäläisten ja 
muiden neuvostokansalaisten käsittelyyn journalismissa. Käsitykseni mukaan ve-
näläisten ihmisten kuvaamiseen itsesensuurilla tuskin oli merkittävää vaikutus-
ta. 1970- ja 1980-luvulla venäläisistä joka tapauksessa kerrottiin Suomen joukko-
viestimissä huomattavasti aikaisempaa monipuolisemmin.

Kasvottomuudesta yksilöiksi. Olennaista vanhan venäläiskuvan muutokselle oli 
mahdollisuus nähdä ja kokea venäläiset yksilöinä. Viholliskuville on tyypillis-
tä kohteen depersonalisointi, näkeminen vailla yksilöllisiä piirteitä (Liebkind 
1988, 72–84), ja tämä koski myös 1920–40-lukujen suomalaista ryssämyyyttiä. 
Eri muunnelmina esiintyneen sananparren mukaan ”ryssä oli ryssä vaikka voissa 
paistaisi”, siis aina samanlainen. 1950-luvulta alkaen joukkoviestintä – erityisesti 
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1960-luvuilla yleistynyt televisio – esitti venäläiset urheilijat ja taiteilijat yhä use-
ammin persoonallisina yksilöinä: Veikko Hakulinen ja Juha Mieto eivät kamp-
pailleet hiihtoladulla kasvottomien venäläisten, vaan sympaattisten Pavel Koltshi-
nin ja Nikolai Zimjatovin kanssa.20

Tärkeintä kasvottoman venäläiskuvan murtamisessa olivat kuitenkin omat koke-
mukset venäläisistä ihmisistä, joita saatiin ennen muuta Neuvostoliiton matkoil-
la. Omaan kokemukseen liittyy kognitiivisen ohella aina myös affektiivinen puo-
li, jonka vaikutus on ratkaisevaa erityisesti pelon ja vihan tunteiden voittamises-
sa (Liebkind 1988, 118–133).

1960- ja 70-luvuilla suomalaisten vuorovaikutus venäläisten kanssa kasvoi mer-
kittävästi. Poliittisten järjestöjen ja ammattiyhdistysliikkeen aktiivit sekä kunti-
en edustajat ystävyyskuntatoiminnan kautta osallistuivat monenlaiseen valtuus-
kuntien vaihtoon. Turismi erityisesti Leningradiin kasvoi niin, että vilkkaimpina 
vuosina puoli miljoonaa suomalaista vieraili Neuvostoliitossa. Vaikka votkaturis-
miksi nimetty matkailu ei ehkä ollutkaan monipuolisinta mahdollista vuorovai-
kutusta naapurimaan asukkaiden kanssa, massaturismi yhdessä tiedonvälityksen 
ja Neuvostoliiton urheilumenestyksen kanssa edisti venäläisiä ihmisiä koskeneen 
myyttisen viholliskuvan purkautumista. Myös Suomen itäinen menneisyys alet-
tiin nähdä uudella tavalla myönteisenä asiana; venäläisyydestä, bysanttilaisuudes-
ta ja ortodoksisesta kulttuurista saadut vaikutteet koettiin suomalaisuutta rikas-
tuttaviksi tekijöiksi. (Immonen 1987b, 509–510;  Salminen 1988)

Samaan suomalaisen identiteetin uudelleen rakentamiseen ja rakentumiseen liittyi 
Kekkosen idea Suomen roolista idän ja lännen välisenä sillanrakentajana. 1970-
luvulle tultaessa Neuvostoliiton kansainvälinen arvovalta oli korkealla ja lienny-
tys eteni. Vuoden 1975 ETYK-kokous symboloi Suomen sillanrakentajaroolia, ja 
tuohon aikaan hyvät suhteet Neuvostoliittoon näyttivät muuttuneen valtaosalle 
suomalaisista ongelmattomaksi itsestäänselvyydeksi.

3.1.6. Yhteenvetoa: Suomi poikkeustapauksena Euroopassa
Edellä kuvatussa suomalaisten ja venäläisten välisten suhteiden historiassa on pal-
jon yleiseurooppalaisia yhteisiä piirteitä, mutta erityisesti 1800- ja 1900-luvun ai-
kana suomalaisten suhteissa itäiseen naapuriinsa ja sen asukkaisiin on selviä ero-
ja Länsi-Euroopan valtioihin verrattuna. Edellä kuvasin jo Suomen erityisasemaa 
1800-luvulla osana Venäjän valtakuntaa, ja seuraavassa luonnehdin Suomen Ve-
näjä-suhteen erityisyyttä itsenäisyyden kaudella.

20 Venäläisten ja neuvostoliittolaisten yksilöllistämisestä huolimatta journalismi kuvasi hei-
dät 1980-luvulle saakka joissakin suhteissa edelleen monoliittisena massana. Jos verrataan 
Neuvostoliiton ja USA:n armeijoista ja sotilaista 1980-luvulla välitettyjä kuvia, amerikka-
laissotilas kuvattiin selvästi useammin yksilönä, kun taas neuvostoarmeijaa on kuvattu huo-
mattavan usein kasvottomina paraatimarsseina, panssari- ja ohjusrivistöinä (Timonen 1985, 
80–85). Läntiset poliittiset johtajat kuvattiin persoonallisuuksina, kun taas neuvostojohtoa 
(ennen Gorbatshovin ja Jeltsinin aikaa) edusti usein myyttinen politbyroo, kollektiivia ko-
rostaneet kuvat Leninin mausoleumin katolta tai tuhansien osanottajien puoluekokouksis-
ta (ks.  Raittila 1988, 64–67).
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Lokakuun vallankumous muutti työväenliikkeen ja porvariston vastakohtaisuuden 
kansainväliseksi kysymykseksi, mutta ennen toista maailmansotaa tällä konflik-
tilla oli melko vähäinen merkitys kansainvälisen järjestelmän kokonaisuudessa. 
Toinen maailmansota ja sen jälkeinen sosialistisen maailmanjärjestelmän synty 
muutti idän ja lännen välisen vastakohtaisuuden maailmanpolitiikan keskeiseksi 
asiaksi. Kylmä sota jakoi maailman kahteen vihamieliseen leiriin. Neuvostoliitto 
ja sen liittolaiset koettiin lännessä vakavasti otettavana sotilaallisena ja ideologi-
sena uhkana, joka vaikutti painokkaasti kaikkien länsimaiden sisäiseen kehityk-
seen. (Niedhart 1988, 7–14)

Suomen poliittisessa kehityksessä Neuvostoliiton rooli painottui toisin kuin yleen-
sä länsimaissa. Itsenäisyyden alkuvuosina Suomi oli marginaalissa Euroopan reu-
nalla, ja sen oman kansallisen identiteetin luomiseen liittyi tietty eristäytymisten-
denssi. Tuolloin Suomessa – toisin kuin yleensä länsimaissa – vastakkaisuus Neu-
vostoliiton ja sen bolshevistisen järjestelmän kanssa oli keskeinen sisä- ja ulkopo-
liittinen kysymys.

Myös vuoden 1945 jälkeisessä Euroopan uusjaossa Suomi jäi marginaaliin, syr-
jään kylmän sodan kuvioista. Tai pikemminkin Suomi kuului kylmän sodan kum-
mankin osapuolen leiriin: kulttuurisesti länteen, mutta strategisesti Neuvostolii-
ton vaikutuspiiriin. Paasikiven-Kekkosen linja merkitsi sitä, että Neuvostoliitto 
ei ollut samalla tavalla totaalinen vihollinen kuin lännen kylmän sodan käsityk-
sissä. Kun muualla maailmassa suhtautuminen Neuvostoliittoon liittyi kiinteäs-
ti kommunisminvastaiseen taisteluun, Suomessa kommunisminvastainen sisäpo-
liittinen ja ideologinen taistelu käytiin irrallaan ulkopolitiikasta, ja muista län-
simaista poiketen siinä vältettiin Neuvostoliiton olojen käyttämistä lyömäaseena 
kommunisteja vastaan. Sen sijaan Neuvostoliiton suhteita käytettiin sisäpoliitti-
sena lyömäaseena oikeistoa vastaan.

Suomalaisten yleinen mielikuva Neuvostoliitosta ja erityisesti sen uhkaavuudesta 
muuttui 1960–70-luvuilla hyvinkin paljon. Vanha ryssäviha ja -pelko jäivät taus-
talle, ja ystävyys alkoi muuttua liturgiasta myös aidoksi kansalaismielipiteeksi. 
Tässäkin suhteessa Suomen kehitys oli erilaista kuin Länsi-Euroopassa ja Yhdys-
valloissa. Kun Neuvostoliiton ihmisoikeusloukkaukset olivat keskeisesti esillä län-
nen julkisuudessa, Suomessa ulkopolitiikan välttämättömyyksillä perusteltu itse-
sensuuri vaimensi niistä käytävää julkista keskustelua (Salminen 1996).

Vuonna 1985 alkanut Neuvostoliiton perestroika muutti koko Neuvostoliittoa kos-
kevan julkisen keskustelun. Perestroikan aikaansaamista muutoksista voidaan erot-
taa kaksi keskeistä suomalaisten naapurikuvaan vaikuttanutta piirrettä. Ensim-
mäinen, erityisesti mediajulkisuuteen vaikuttanut piirre oli Neuvostoliiton glas-
nostista rohkaistunut avoimuus ja aikaisemman kritiikittömyyden ja itsesensuu-
rin päättyminen. Toinen julkisuutta muuttanut piirre oli Neuvostoliiton johdon 
esittäminen ristiriitaisena, monikasvoisena ja 1980-luvun loppua kohti edettäes-
sä Neuvostoliiton näyttäytyminen epävakaana ja hajoavana suurvaltana aikaisem-
man monoliittisen ja vakaan kuvan sijasta.

Perestroikan käynnistämät prosessit vahvistivat suomalaisten käsityksissä jo nel-
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jä vuosikymmentä aikaisemmin alkaneen Neuvostoliiton, venäläisyyden ja kom-
munismin muodostaman totaliteetin purkautumista. Tämän tutkimuksen tee-
mahaastattelut tehtiin tässä murrosvaiheessa keväällä 1989, juuri ennen Itä-Eu-
roopan poliittisten järjestelmien romahtamista. Tuolloin vain aniharvalla oli kä-
sitys murroksen rajuudesta. 

3.2. Venäläisiä koskevien  
haastattelupuheiden analyysin kehittely
Metodologisten ongelmien pohdinta oli keskeinen osa 90-luvun alussa tekemää-
ni Neuvostoliittoa ja venäläisiä koskevaa tutkimusta. Ongelmat juonsivat alkunsa 
siitä, että yhdessä neuvostoliittolaisen osapuolen kanssa tehdyn vertailututkimuk-
sen aikataulut pakottivat hankkimaan tutkimusaineistot ennen kuin itselläni oli 
kunnollista käsitystä niiden analyysitavasta. Niinpä minulla oli 40 perusteellista 
teemahaastattelua käsissäni, enkä oikein tiennyt, mitä niillä pitäisi tehdä.

Noiden teemahaastattelujen analyysitapa eteni monien kokeilujen kautta, ja tä-
mä alaluku on syntynyt pääasiassa tuon kokeiluvaiheen aikana vuosina 1990–93. 
Koska kysymys on kymmenen vuotta sitten käydyn prosessin kuvauksesta, olen 
säilyttänyt tekstin pääosin siinä muodossa kuin se oli lisensiaatin tutkimukses-
sani (Raittila 1993, 44–108). Joiltakin osin olen myös täydentänyt aikaisempaa 
metodilukua. En ole systemaattisesti uusinut aikanaan käyttämiäni lähdeviittei-
tä, vaikka samoista aiheista löytyisi paljon tuoretta keskustelua. Monet pohdin-
tani liittyvät Suomessa 90-luvun alussa käytyyn metodologiseen keskusteluun si-
dottuja. Kun metodin kehittelyni on tapahtunut tuon keskustelun ilmapiirissä, 
on mielestäni perusteltua säilyttää silloiset lähdeviitteet – sikäli kuin pidän niitä 
edelleen relevantteina – eikä koristella tekstiä viittaamalla samoihin asioihin tä-
män päivän metodikeskustelussa. Metodiluvun syntyhistoriasta johtuen jotkut 
viittaukset empiiriseen aineistooni koskevat Neuvostoliitto-tutkimusta kokonai-
suudessaan eikä vain suhdetta venäläisiin etnisenä ryhmänä.

Tutkimusprosessini on edennyt Neuvostoliittoa koskevien asenteiden ja yleisen 
mielipiteen tutkimisesta suomalaisessa kulttuurissa olevien naapurimaata koske-
vien ajattelumallien ja puhetapojen tutkimiseen. Tämän metodiluvun pohdinnat 
kuvastavat paljolti siirtymistäni kvantitiivisesta kvalitatiiviseen tutkimukseen se-
kä laadullisesta kuvailusta konstruktionistiseen diskurssintutkimukseen.

3.2.1. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen21 lähestymistavan vertailua
Kvantitatiivisille menetelmille on tyypillistä muuttujien ja usein myös hypoteesien 
määrittäminen tutkimuksen aloitusvaiheessa. Todellisuutta tarkastellaan muut-
tujien arvojen avulla, ja keskeisenä tavoitteena on määrällisten erojen selittämi-
nen tilastollisin menetelmin (Alasuutari 1989a, 43). Metodologisessa keskuste-
lussa kvantitatiivinen yhteiskuntatutkimus on usein yhdistetty positivistiseen tie-
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teenfilosofiaan, mikä on merkinnyt sen väheksymistä ja leimaamista teoriaköy-
häksi empirismiksi. Erityisesti laadullista tutkimusta on puolusteltu viittaamalla 
määrällisen tutkimuksen positivistisuuteen tai empirismiin22.

Viime vuosien keskustelussa on liennytetty käsitystä määrällisen ja laadullisen 
analyysin vastakkaisuudesta ja puolustettu metodologista pluralismia. Sen mu-
kaan määrällinen ja laadullinen analyysi sopivat samojen ongelmien tutkimuk-
seen, mutta ne vastaavat eri kysymyksiin. Jako empiristiseen ja teoreettiseen tut-
kimukseen ei myöskään noudata määrällisen ja laadullisen tutkimuksen rajoja. 
Kvantitatiivinen tutkimus ei välttämättä ole positivistista, vaan sen tuottamia ti-
lastoja voidaan analysoida samaan tapaan konstruktionistisesti kuin kvalitatiivi-
sen tutkimuksen aineistoja. (Bryman 1988; Rantalaiho 1998; Töttö 2000, 68–
75; Raunio 1999, 17–24)

Neuvostoliittoa ja venäläisiä koskevien tutkimusteni kuluessa käytin vuorotellen ja 
rinnakkain kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia analyysimenetelmiä. Tavoitteenani oli 
saman ilmiön – suomalaisten Neuvostoliittoa koskevien käsitysten – kuvaaminen 
useasta näkökulmasta ja toisiaan täydentäviä menetelmiä käyttäen. 

Määrällisen tutkimuksen etuna oli tulosten edustavuus ja yleistettävyys sekä mah-
dollisuus vertailla eri ikä-, sukupuoli- ja muiden taustaryhmien tietoja ja asentei-
ta Neuvostoliitosta. Kvantitatiivisen tutkimuksen tulosten perusteella on kuiten-
kin vaikea päätellä mitään yksittäisten ihmisten Neuvostoliitto-kuvan kokonai-
suudesta tai tietoisuudessa etualalla olevista asioista. Erilaisesta koulutustasosta ja 
kulttuuritaustasta johtuen vastaajat saattavat tulkita lomakkeen tai haastattelijan 
kysymykset hyvin eri tavoin, samoin verbaalisesti yhdenmukainen vastaus saattaa 
eri tilanteissa ja eri vastaajaryhmissä tarkoittaa aivan eri asioita (ks. Bourdieu 1985, 
189–198;  Mishler 1986, 9–34;  Potter & Wetherell 1987, 50–53). Strukturoituun 
lomakkeeseen perustuva tutkimus on myös kahlitseva, koska tutkijan hahmotus-
tapa määrää paljolti sen, miten tutkittavat voivat ilmaista ajatuksensa.

Otokseen ja haastattelutilanteeseen liittyvien vinoutumamahdollisuuksien ohel-
la survey-tutkimusten keskeinen ongelma on se, että kyselylomake jäsentää jäsen-
tymättömät ja irralliset ajatukset sekä satunnaiset ja epämääräiset mielikuvat ko-
konaisuudeksi, joka saattaa antaa rajoittuneen kuvan vastaajin ajatusmaailmas-
ta.23 Täten survey-tutkimuksen antama kuva ”yleisestä mielipiteestä” saattaa ol-

21 Käytän termejä kova ja kvantitatiivinen tutkimusote synonyymeinä, samoin termejä kva-
litatiivinen, laadullinen ja pehmeä tutkimusote.

22 Tämän ajattelutavan kritiikistä ks. Töttö 1997 ja 2000.

23 Esimerkiksi koululaisten Neuvostoliitto-kuvaa käsitelleessä lomakekyselyssä lähes 90 pro-
senttia nuorista kannatti Suomen ja Neuvostoliitton silloisia suhteita tai esitti niiden kehit-
tämistä edelleen. Määrällisen analyysin tuloksen tulkinta tarkentui melkoisesti vastausten 
täydennykseksi kirjoitettujen perustelujen laadullisessa analyysissa: perusteluista havait-
tiin, että eri nuoret saattoivat kannattaa silloisia idänsuhteita vastakkaisista syistä: toiset pi-
tivät Neuvostoliittoa hyvänä naapurina (“Se turvaa Suomelle työpaikkoja ja tiettyä turval-
lisuutta”); toisten perusteluna hyvien suhteiden säilyttämiselle oli suurvaltanaapuria koh-
taan tunnettu pelko (“Parempi pysyä ystävänä, ettei ryssä hyökkää tänne”). (Raittila 1988, 
38, 101–102)
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la hyvinkin vinoutunut. Bourdieu ilmaisee tämän vielä jyrkemmin: yleistä mieli-
pidettä ei ole olemassa, kyseessä on vain julkisen mielipiteen nimellä kulkeva te-
kotuote (mt., 198).24

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei ole useinkaan valmista ongelmanasettelua, vaan 
tutkimusasetelma on avoin yllättäville tuloksille ja johtopäätöksille. Esimerkik-
si naistutkijoiden piirissä kvalitatiiviset menetelmät on nähty tutkimuksen kehit-
tämisen lisäksi emansipaation mahdollisuutena, keinona vapautua rajoittuneis-
ta miehisistä ajattelumalleista.25 Laadullisen tutkimuksen tutkimusongelma hah-
mottuu usein vasta empiirisen aineiston keräämisen ja sen analysoinnin kanssa. 
Toki myös laadullisessa tutkimuksessa on mahdollista, että tutkijan teoreettiset 
ennakkokäsitykset tai liian varhain lukkoon lyöty analyysitapa rajoittavat aineis-
tosta itsestään nousevien uusien ajatusten syntyä. Esimerkiksi Ehrnrothin (1990, 
39) vaatimus aineiston käsittely- ja tulkintasääntöjen määrittelystä ennen aineis-
ton keruuta saattaisi johtaa samanlaiseen ennalta arvaamattomien näkökulmien 
pois sulkemiseen, mikä on tyypillistä kvantitatiiviselle tutkimukselle.

Suomalaisten Neuvostoliitto-käsityksiä koskevassa tutkimuksessani oli ennen tee-
mahaastattelujen kokoamista jokseenkin selvä ongelmanasettelu, mutta ei jäsenty-
neitä testattavia hypoteeseja. Aineiston analyysitapa oli haastatteluvaiheessa vas-
ta alustavien ideoiden asteella, joten se ei määrittänyt haastattelujen kulkua. Tut-
kimusprosessi on ollut jatkuvaa vuorovaikutusta esioletusten, johtolankojen ja ai-
neiston välillä, jolloin tutkimusasetelma on koko ajan ollut avoin uusille vaikut-
teille. Teemahaastatteluissa tulikin esiin ajattelutapoja ja näkökohtia, joita oli mah-
doton ennakoida etukäteen, ja aineiston lopullinen analyysitapa kehittyi monien 
sittemmin syrjään heitettyjen kokeilujen kautta.

Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen erottelussa on viitattu teorian erilaiseen 
rooliin sanomalla esimerkiksi, että kvalitatiivinen tutkimusaineisto on luonteeltaan 
raa’an empirian ja teoreettisen aineiston välissä (Roos 1987, 29-30). Kvalitatiivi-
sen tutkimuksen suhdetta teoriaan on luonnehdittu pikemmin teoriaa synnyttä-
väksi kuin aikaisempiin teorioihin nojautuvaksi tai niitä testaavaksi lähestymista-
vaksi. Silti myös kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston keruu, kysymyksenasettelut 
ja havaitseminen ovat teoriasidonnaisia, tutkijan omien ajatusten suodattamia.26 
Töttö painottaakin, että kokemusperäiseen tutkimukseen sisältyy aina myös teo-
reettista analyysia. Olennaista määrällisen ja laadullisen tutkimuksen vertailussa 
ei ole niiden erilainen suhde teoriaan, sillä ”teoreettinen argumentaatio on käsit-
teellisesti eri tason asia kuin empiirinen argumentaatio, joka puolestaan voi olla 
laadullista tai määrällistä – tai molempia” (Töttö 2000, 104–105).

Teemahaastattelujen analyysissa en lähesty tutkimuskohdetta täsmällisten ennak-
kohypoteesien pohjalta, mutta en myöskään täysin kohteen ehdoilla. En ole tyy-
tynyt haastateltavien keskeisiksi kokemien asioiden kirjaamiseen, vaan olen lisäksi 
pyrkinyt selvittämään haastateltavien käsityksiä itse tärkeinä pitämistäni Neuvos-
toliitto-kuvan puolista. Toinen puhtaasti kohteen ehdoilla tehtävästä tutkimuk-
sesta erottava tekijä on aiheen käsittelyn kiinteä sitominen suomalaisten Neuvos-
toliitto- ja venäläiskuvan historiaan. Lähestymistapani noudattelee paljolti ns. 
abduktiivista päättelyä.
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Abduktiivinen päättely on teorianmuodostuksen kolmas tie perinteisten induktion 
ja deduktion rinnalla.27 Abduktio on hypoteettinen tulkinta, joka ei anna varmaa 
tietoa, vaan jotain joka ”saattaa olla”. Siinä päättelyn perustana ovat tietyssä kon-
tekstissa esiintyvät erilliset komponentit. Abduktiivisessa päättelyssä teoriaa ei ke-
hitetä yksinomaan havaintojen perusteella, vaan havaintojen keräämisen ja ana-
lysoinnin perustana on tietty johtoajatus. Se voidaan saada induktion perusteel-
la tutkimusaineistosta, mutta yhtä hyvin se voidaan kehittää aikaisemmista teo-
rioista tai intuition perusteella. Johtoajatus ei ole sellainen hypoteesi, joka pyri-
tään todentamaan, vaan esimerkiksi aihe tai kysymys, jonka ohjaamana aineis-
ton käsittelyssä edetään.

Tutkimukseni johtoajatusten lähteinä ovat olleet Suomen ja Venäjän/Neuvosto-
liiton suhteiden historia, aikaisemmin tutkittu suomalaisen julkisuuden Neuvos-
toliitto-kuva, sekä mm. Neuvostoliiton matkoilla saadut omakohtaiset havainnot. 
Ainakin seuraavat kysymykset ovat olleet haastattelujen käsittelyä ja tulkintaa oh-
jaavina johtoajatuksina: 

1) Suomalaisten Neuvostoliitto-kuvan muuttuminen sodan ja sitä edeltävän ajan 
viholliskuvasta 1980-luvun lopulle tultaessa (historiallinen ulottuvuus)

2) Suhtautuminen kommunismiin ja sosialismiin suomalaisten Neuvostoliitto-
kuvassa (sosialismiulottuvuus).

3)  Neuvostoliitto suurvaltana ja naapurina, jonka kanssa on pakko tulla toimeen 
(suurvaltaulottuvuus).

4) Suhde venäläisiin ihmisiin ja venäläisyyteen osana suhtautumista kommunis-
miin ja Neuvostoliittoon (etninen ulottuvuus).

5) Venäjän ja Neuvostoliiton rooli suomalaisten kansallisessa identiteetissä (suo-
malaisuusulottuvuus).

Viholliskuvan purkautuminen, suhtautuminen kommunismiin ja venäläisiin se-
kä Neuvostoliiton rooli suomalaisten kansallisessa identiteetissä tulivat esiin mi-
tä erilaisimmissa yhteyksissä haastattelujen kuluessa. Yleensä haastattelijan ei tar-
vinnut suoraan kysyä näistä teemoista, vaan asiat tulivat spontaanisti esiin haas-
tateltavien puheenvuoroissa; johtoajatukset sitten ohjasivat tarkentavien lisäkysy-
mysten tekemistä. Aineiston käsittely- ja tulkintavaiheessa en rajoittunut johtoaja-
tuksiin, vaan asetin ne myös kyseenalaisiksi ja pyrin löytämään aineiston perus-
teella uusia analyysia auttavia johtoajatuksia. (vrt. Esseveld 1988, 76)

24 Yleisen ja julkisen mielipiteen käsitteistä ks. Suhonen 1999. 

25 Naistutkijoiden piirissä on arvosteltu perinteistä miehistä tieteenkäsitystä siitä, että se ei 
ole päästänyt naisten omaa ajattelu- ja ilmaisutapaa esiin, ja näin se on osaltaan ylläpitänyt 
naisten alistettua asemaa. (ks. esim. Davies & Esseveld 1989, 10)

26 Ks. Bryman 1988, 97–98;  Grönfors 1982, 13–14. 

27 Ks. Alasuutari 1989a, 36–42; Grönfors 1982, 33–37; Jensen 1995, 148–150; Tarasti 1990, 
27–28). Alun perin abduktiivinen päättelyn käsitteen esitti filosofi Peirce.
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3.2.2. Haastattelumenetelmien vertailua
Survey-haastatteluista. Suomen luokkarakennetta koskevan tutkimuksen metodi-
arviossa vertaillaan kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen metodin toteutusta ko. projek-
tissa. Arvion mukaan ihmisen tietoisuus on kokonaisuus, ei vain kokoelma irrallisia 
mielipiteitä. Se sisältää ristiriitaisia aineksia, mutta tietyt keskeiset asiat muodosta-
vat sen loogisen ytimen. Mitä kauemmas tästä ytimestä mennään, sitä enemmän 
esiintyy ristiriitaisia aineksia, ja tutkimus muuttuu epäluotettavammaksi. Loma-
kekyselyissä ja -haastatteluissa saatetaan liikkua näillä tietoisuuden reuna-alueilla, 
kysellä asioita, joita itse asiassa ei ole vastaajien tietoisuudessa tai joiden relevanssi 
vastaajille on hyvin vähäinen. Siten survey samankaltaistaa kuvaa vastaajien tietoi-
suudesta. Luokkarakennetutkimuksen suurimmat erot kvantitatiivisen ja kvalita-
tiivisen metodin välillä tulivat esiin tietoisuuden abstrakteilla alueilla, puhuttaes-
sa yhteiskunnasta ja sen valtarakenteista. (Luokkaprojekti, 450-51)

Esimerkiksi juuri armeijan käyneen pohjalaispojan suhtautuminen Suomen ja 
Neuvostoliiton välisiin sotiin oli niin ulkokohtainen, että hän olisi todennäköisesti 
vastannut aihetta koskevaan survey-lomakkeen kysymykseen28 hyvin sattuman-
varaisesti.

Näyte 3.1.  (Kari, 20)
PH: No onko sulla osunu silmiin, kun on uudelleen kirjotettu talvisodan syttymises-
tä ja niistä asioista?
Ei mulla oo.
PH: Minkälainen käsitys sulla on siitä sodasta ja sitten jatkosodasta?
Ei mittään.
PH: kuka siinä oli syyllinen?
En ossaa sanoa kumpi siinä on .. varmaan molemmissa on yhtä paljon syytä. En oo 
perehtynny näihin ollenkaan.

Suomen mahdollinen syyllisyys oli haastateltavalle nuorelle yhdentekevää, kun 
se sodan kokeneelle sukupolvelle saattoi olla yksi Neuvostoliitto-kuvan keskeisiä 
puolia. Kaikkien vastaukset vaikuttavat tilastollisessa analyysissa samalla painol-
la, vaikka asian relevanssi eri vastaajille vaihtelee.

Eskola (1985) toteaa, että mielipidetutkimuksen tulos – esimerkiksi kysyttäessä 
suhtautumista ydinvoimaan – ei heijasta vain mielipiteiden jakaumaa tutkittavi-
en keskuudessa. Vastaajilla on todennäköisesti mielessään useita erilaisia ydinvoi-
man käyttöön liittyviä mahdollisuuksia ja argumentteja: saasteettomuus, talou-
dellisuus, suuronnettomuuden vaara, huoli ydinjätteiden kohtalosta. Ydinvoiman 
kannattaminen tai vastustaminen sitä kysyttäessä perustuu näiden ristiriitaisten 
argumenttien pohdintaan, ja vastauksen sisältö saattaa olla hyvin tilannesidon-
nainen. Siksi mielipidetutkimuksen tulos ei edusta vain mielipiteiden jakaumaa 
tutkittavien keskuudessa, vaan myös tajunnallista ristiriitaa yksittäisten vastaajien 
keskuudessa. Vastaavasti Potter ja Wetherell painottavat asennetutkimusten kritii-

28 Survey-lomakkeessa kysyttiin: “Ajatellaanpa niitä sotia, joihin Suomi toisen maailmanso-
dan yhteydessä joutui. Oliko näiden sotien syttymiseen meissä suomalaisissa vikaa 1) pal-
jon? 2) jonkin verran? 3) ei ollenkaan? 4) ei osaa sanoa.”
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kissään sitä, kuinka ihmiset voivat suhtautua johonkin ilmiöön yhtä aikaa sekä 
positiivisesti että negatiivisesti. (Eskola 1985, 13-14;  Potter & Wetherell 1987, 
46-49; ks. Raittila 1987, 106-107)

Teemahaastattelu antaa strukturoituja haastatteluja paremmat mahdollisuudet ta-
junnan ristiriitaisten elementtien ja niiden relevanssin esiin tulemiseen. Teema-
haastattelulla tarkoitetaan löyhästi strukturoitua haastattelua, jossa ennalta mää-
ritellyt teemat käydään läpi vapaan keskustelun muodossa. Haastateltava saa il-
maista ajatuksensa omin sanoin, mikä mahdollistaa yksilöllisten mielikuvien ja 
tulkintojen tutkimisen. Teemahaastattelu ei pakota haastateltavien ajatuslogiik-
kaa tutkijan määrittämään uomaan eikä hävitä puheen yksilöllisiä merkityksiä ja 
yhteyksiä. Teemahaastattelussa rajat ovat hiukan tiukemmat kuin avoimessa haas-
tattelussa. Molemmat sopivat kuitenkin Hirsjärven ja Hurmeen (1985, 31-32, 35) 
mukaan selvittämään ilmiöitä, joissa tutkittavien kokemukset vaihtelevat suuresti 
– niin kuin on Neuvostoliitto-kuvan kohdalla.

Poikkeavien tapauksien ja erikoisuuksien tutkiminen on olennainen osa laadullista 
tutkimusprosessia. Lotmanin mukaan poikkeavuudet ovat olennainen merkki 
kulttuurin muutoksesta, jolloin niiden avulla voidaan myös tutkia tuota muutos-
ta. Poikkeavat tavat jäsentää yhteiskuntaa – tai suhtautumista Neuvostoliittoon 
– eivät pääse esiin tiukasti strukturoiduissa lomakekyselyissä tai -haastatteluissa 
(Luokkaprojekti, 451). Sen sijaan teemahaastatteluissa poikkeustapaukset ja yl-
lättävät ajatuskulut voivat päästä esiin, jos onnistutaan luomaan muu kuin perin-
teinen kysymys-vastaus -keskustelusuhde29.

Neuvostoliitto-kuvaa tutkittaessa teemahaastattelujen avulla on mahdollista saada 
viitteitä gallup-kyselyssä tiedusteltujen asioiden relevanssista tutkittaville. Mutta 
vaikka teemahaastattelu antaa haastateltavalle mahdollisuuden tuoda esiin omas-
sa tietoisuudessaan etualalla olevat asiat, siinäkin ongelma on sama kuin survey-
tutkimuksissa: mitä vieraampi aihe on haastateltavalle, sitä enemmän jää aukko-
ja, jotka tutkija tulkitsee (Rauste – von Wright et al 1985, 41).

Edellä olen käsitellyt teemahaastatteluja asennetutkimuksen näkökulmasta. Yhtä 
lailla teemahaastattelut sopivat kielen tai puhetapojen tutkimuksen aineistonke-
ruumenetelmäksi. Kun tutkimuskohteena ei ole haastateltavan tietoisuus ja ”todel-
liset” mielipiteet, haastateltavien yksilöllisten mielikuvien esiintymisellä tai asian 
relevanssilla ei ole vastaavaa merkitystä, vaan kaikki puheessa esiin tulevat ajatte-
lumallit ovat relevanttia tutkimusmateriaalia. Tällöin voidaan kiinnittää huomio 
ristiriitaisten diskurssien kielelliseen rakentumiseen ja tehdä sen ja oman kulttuuri-
sen tietämyksen perusteella päätelmiä puheen funktioista kyseisessä tilanteessa. 

Syvähaastattelu on teemahaastattelua perusteellisempi sekä aihepiireiltään laajem-
pi, ja se perustuu yleensä yhden henkilön toistuviin haastatteluihin. Syvähaastat-
telussa haastateltava voi puhua niistä asioista, jotka ovat hänelle itselleen tärkeitä 
(Kortteinen 1982, 300; Davies & Esseveld 1989). Neuvostoliitto-kuva ei ole lä-
heskään kaikille ihmisille keskeinen asia, eikä moni haastateltava osaa tai halua 

29 Ks. esimerkiksi näytteet 3.2 ja 3.13
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puhua siitä spontaanisti kovinkaan paljoa. Kortteinen (mt., 302) pitää syvähaas-
tattelua hyvänä sellaisessa tutkimuksessa, jossa kohteena on kulttuurinen mur-
ros ja uudelleensosiaalistumisprosessi. Tällä perusteella syvähaastattelu olisi so-
pinut erityisesti vanhempien ikäryhmien Neuvostoliitto-kuvan muutosprosessin 
tutkimiseen30.

Lähiötutkimuksessaan Kortteinen (1982) totesi, kuinka ihmisten itsestään kerto-
mat tiedot muuttuivat pitkäaikaisten haastattelujen kuluessa. Kertomukset eivät 
muuttuneet ristiriitaisiksi, vaan niin, että alussa muodostunut kuva syveni ja tu-
li rikkaammaksi haastattelujen kuluessa.31 Neuvostoliitto-kuvaa tutkittaessa ei 
ole kysymys ihmisten koko elämäkerroista, ja siksi yhtä haastattelukertaa henki-
löä kohti voi resurssien niukkuuden huomioonottaen pitää riittävänä. Uusinta-
haastattelujen tarpeellisuutta tällaisessa tutkimuksessa olisi hyvin vaikea perus-
tella haastateltaville.

Kortteisen (1982, 143) mukaan ihmiset ovat rakentaneet ympärilleen ”onnelli-
suusmuurin”, johon törmätään ensimmäisellä haastattelukerralla. On aiheellista 
pohtia, oliko naapurimaahan liittyvien asioiden kohdalla muuri, joka esti tai ai-
nakin jarrutti haastateltavia ilmaisemasta mielipiteitään. Aiheen poliittinen herk-
kyys, julkisuuden ystävyyshymistely sekä niihin liittyvä epäluuloisuus tutkimuk-
sen tarkoitusperiä kohtaan toi teemahaastatteluissa ilmiselvästi varovaisuutta ja 
neutraaliutta monen haastateltavan puheisiin. Oma kanta peitettiin tai ilmaistiin 
jotenkin kiertoilmaisuin.

Edellä kuvatut syvähaastattelujen edut ja ongelmat liittyvät itse asiassa sellaiseen 
laadulliseen tutkimukseen, jonka tavoitteena on ihmisten tietoisuuden, ajatusten 
ja asenteiden kuvaaminen ja selittäminen. Kun oma tutkimusintressini aineiston 
käsittelyn kuluessa suuntautui kulttuuristen merkitysten tutkimiseen, myös ky-
symys teema- ja syvähaastattelujen suhteesta menetti merkitystään.

3.2.3. Haastattelutilanne32

Lomakehaastattelun (survey) ja teemahaastattelun haastattelutilanne poikkevat 
toisistaan; ainakin siihen pitäisi pyrkiä. Lomakehaastattelussa ja muissakin sur-
vey-tutkimusten strukturoiduissa haastatteluissa on kyseessä ”ei-luonnollinen” ti-
lanne, jossa pyritään eliminoimaan häiriötekijät ja vakioimaan haastattelutilanne 
kaikille mahdollisimman samanlaiseksi. Tällainen konteksti rajoittaa niin haas-
tattelijan kuin haastateltavankin ilmaisuja ennalta määriteltyihin puitteisiin.

Avoimessa haastattelussa ja eri tyyppisissä teemahaastatteluissa tavoitteena on sel-
laisen keskustelutilanteen luominen, joka mahdollisimman vähän jäsentää enna-
kolta vuorovaikutusten osapuolten puhetta. Ideaalitilanteessa haastattelu sujuu oh-
jailematta haastateltavan omien ajatuskulkujen mukaisesti (ks. Davies & Esseveld 
1989 , 20;  Järvelä 1983, 33). Käytännössä tämä ideaali jää tavoitteeksi, sillä tee-
mahaastatteluissakin haastateltavat tietävät, että he osallistuvat yliopiston tutki-
mukseen, mikä luonnollisesti vaikuttaa heidän vastauksiinsa ja puhetapaansa.

Survey-tutkimuksissa kontekstin käsittely liittyy tutkimuksen luotettavuuden, re-
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liabiliteetin varmistamiseen. Tällöin huomio kiinnitetään siihen, miten standar-
dointi on onnistunut ja mitkä haastattelutilanteisiin liittyneet seikat mahdollises-
ti vinouttavat tuloksia. Teemahaastattelujen laadullisessa analyysissa kontekstin 
käsittelyllä on paljon keskeisempi merkitys: siinä vastausten merkitykset nähdään 
haastattelutilanteeseen ”upotettuina”.33 Tällöin kontekstin erittely on olennainen 
osa itse tulkintaprosessia, eikä vain tulosten luotettavuuteen vaikuttava taustate-
kijä. (Bryman 1988, 64-68, 116;  Mishler 1986, 117-135)

Survey-tutkimuksissa erojen tulkinnan lähtöoletuksena on, että lomakkeen ky-
symys on merkinnyt samaa kaikille vastaajille. Taustalla on perinteinen ärsyke-
reaktio (S-R) -paradigma: haastattelutilanne pyritään vakioimaan ja haastatteli-
jan rooli neutraloimaan niin, että kaikki tutkittavat saisivat saman saman ärsyk-
keen.34 S-R-paradigman mukaisesti tulosten analysointi perustuu reaktioiden eli 
vastausten erojen tulkintaan. (Mishler mt., 5-34)

Mishlerin mukaan survey-tutkimusten standardoitujen haastattelujen ongelmana 
on niiden dekontekstualisointi ja haastateltavien vastausten käsittäminen S-R-kaa-
van mukaiseksi reagoinniksi. Haastattelu on varsin nuori ihmisten vuorovaiku-
tuksen muoto, ja standardoitu haastattelu sopii aineistonkeruumenetelmäksi eri-
tyisen huonosti, jos yhteisön kielenkäyttö on hajanaista, jos yhteisiä arvoja on vä-
hän ja jos esiintyy pelkoa puhua vieraan haastattelijan kanssa. S-R-malliin perus-
tuva ajattelu ei näe haastattelua kielellisenä vuorovaikutustapahtumana, jossa vas-
taukset riippuvat myös osanottajien kielellisestä kompetenssista. Tietenkin vastaa-
minen on aina reagointia, mutta se on muutakin. Mishler korostaa, että haastat-

30 Feministisen tutkimuksen piirissä syntynyt muistelutyön menetelmä olisi myös kokeile-
misen arvoinen vanhojen ikäpolvien suomalaisten venäläiskäsityksiä tutkittaessa. Haastat-
teluista muistelutyön menetelmä poikkeaa mm. siten, että tutkijan ja tutkittavien raja hävi-
ää. (Tolkki-Nikkonen 1994, 115–119)

31 Suomalaisia Moskovan kirjeenvaihtajia haastatellut Turo Uskali kertoo joidenkin haasta-
teltavien epäluuloisesta suhtautumisesta hänen tutkimukseensa. Uskali pitää tärkeänä ha-
vaintona sitä, että kun haastattelut olivat kestäneet yli kolme tuntia, haastateltavat alkoivat 
kertoa avoimesti myös kaikkein arimmista aiheista. (Uskali 2003, 93–96) Tutkimuksen ai-
he ja sen läheisyys haastateltavan elämään kuitenkin määrittää haastattelun mahdollisen pi-
tuuden: omassa tutkimuksessani olisi ollut vaikea motivoida tuntemattomia ihmisiä puhu-
maan yli kolme tuntia suhteestaan Neuvostoliittoon ja venäläisiin. 

32 Tässä pohdin Neuvostoliittoa koskeneiden haastattelujen kontekstia aineiston hankinnan 
näkökulmasta; luvussa 3.2.5. pohdin saman aineiston analyysivaiheen kontekstia.

33 Vielä painokkaampi merkitys kontekstilla on diskurssianalyyttisessä, puhetta ja kielen 
käyttöä eri tilanteissa tarkastelevassa tutkimuksessa (ks. Nuolijärvi 1989). Tähän palaan 
luvuissa 3.2.6. ja 3.2.7.

34 Standardoinnista huolimatta haastattelutilanteen vakioiminen on utopiaa. Mishler viittaa 
tutkimuksiin, joiden mukaan 25–40 prosenttia kokeneidenkin haastattelijoiden tekemis-
tä kysymyksistä poikkeaa merkittävästi lomakkeen sanamuodosta. Mishler kiinnittää huo-
miota siihen, miten paljon vaivaa nähdään taulukoiden ym. tulosten luotettavuuden osoit-
tamiseen, ja samalla ohitetaan itse aineistonkeruuvaihe, jossa on suurimmat virhemahdol-
lisuudet. Epäluotettavuus kasvaa, mitä vieraampi tutkimuksen aihe on vastaajille. (Mishler 
1986,  13–45; suomalaisista survey-haastatteluja koskevista tutkimuksista ks. Ahola 1998 
ja Nuolijärvi 1998)
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telija ja haastateltava eivät vain vaihda ärsykkeitä ja reaktioita, vaan puhuvat kes-
kenään. Keskustelu on sen osanottajien yhteistuotos, jossa kysymysten ja vastaus-
ten merkitykset riippuvat sekä vuorovaikutustilanteen luomasta lokaalisesta kon-
tekstista että laajemmista historiallisista ja muista sosiaalisista kontekstitekijöistä. 
(mt., 22-23) Kontekstia ei pidä kuitenkaan tarkastella kausaalisuhteena: historian 
kokemukset, keskustelun vuorovaikutuksen käänteet tai haastateltavan persoonal-
lisuuspiirteet eivät sinänsä aiheuta tietynlaista venäläisiä koskevaa puhetta, vaikka 
ne onkin otettava huomioon puheen analyysissa (Engeström 1992, 220).

Haastattelutilanteessa kietoutuvat toisiinsa kulttuuriset kontekstitekijät, itse vuo-
rovaikutustilanne erilaisine ärsykkeineen sekä haastateltavan persoonallisuuteen 
liittyvät piirteet. Seuraavassa tarkastelen näitä kontekstin tasoja Neuvostoliittoa 
koskevissa teemahaastatteluissa keväällä 1989.

Kulttuurinen konteksti on laaja yleiskäsite, joka sisältää niin laajat historialliset 
ja sosiaaliset tekijät  kuin paikalliset ja tutkimusajankohtaan liittyvät erityispiir-
teet. Suomen ja Venäjän/Neuvostoliiton suhteiden historia ja noiden suhteiden ti-
la haastatteluajankohtana oli kaikissa haastatteluissa mukana oleva kontekstiteki-
jä. Neuvostoliiton rooli toisena suurvaltana ja toisen suuren sotilasliiton johtoval-
tiona oli haastattelutilanteisiin liittyvä maailmanpoliittinen kontekstitekijä. Neu-
vostoliitto sosialistisena maana ja suomalaisten kommunistien esikuvana ja tuki-
jana oli vastaavasti aatteellis-poliittinen kontekstitekijä. Neuvostoliiton rooli Suo-
men sisäisiin asioihin sekaantujana ja Neuvostoliiton käyttö suomalaisten omas-
sa sisäpoliittisessa keskustelussa ja valtapelissä olivat haastattelutilanteen sisäpo-
liittisia kontekstitekijöitä.35 Haastattelupaikkakunnan erityispiirteet – esimerkik-
si poliittiset voimasuhteet tai paikkakunnan työpaikkojen käymä Neuvostoliiton 
kauppa – olivat haastattelujen paikallisia kontekstitekijöitä. Kaikki kulttuurisen 
kontekstin tasot ovat luonnollisesti yhteydessä venäläisiä koskevaan kulttuuriseen 
muistiin (ks. luku 2.4.).

Keväällä 1989 Neuvostoliiton sisäinen uudistuspolitiikka, taloudelliset ongelmat 
ja maan sisäiset kansallisuuslevottomuudet olivat jatkuvasti esillä Suomen tiedo-
tusvälineissä. Haastatteluajankohdasta johtuen perestroika oli kontekstitekijä, jo-
ka vaikutti kaikkeen sanottavaan, vaikka perestroikasta itsestään ei olisi kysytty 
tai puhuttu mitään. Ajankohtaan liittyvänä alakontekstina olivat esimerkiksi edel-
lisen illan TV-uutisten tai tuoreen lehden sattumalta esittämä Neuvostoliittoa tai 
venäläisiä koskenut asia, samoin esimerkiksi oma tai tuttavien vasta tehty matka 
Neuvostoliittoon.

Haastattelussa vuorovaikutustilanteena voidaan myös erottaa useita kontekstita-
soja. Ensimmäinen taso on haastattelutilanne yleisesti (yliopistotutkija kansalai-
sen kotona kyselemässä). Toiseksi teemahaastattelu on vuorovaikutustapahtuma, 
tunnista kahteen kestävä nauhoitettava keskustelu Neuvostoliitosta. Kolmannek-
si vuorovaikutuksen kulkuun liittyy monenlaisia alakonteksteja, jotka voivat liit-

35 Hiukan toisin kontekstitekijöitä jäsentäen voidaan puhua myös intertekstuaalisuudesta 
kulttuurisena kontekstina sekä tutkimusaineiston tuottamisen reunaehdoista kontekstina 
(Jokinen et al 1993, 32–36).
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tyä joko keskustelun sisältöön (käsiteltävän asian tuttuus/outous, arkaluonteisuus 
jne.) tai keskustelun rakenteeseen (puheenaiheen vaihdot, haastattelijan kysymyk-
set, myötäilyt, keskeytykset, tauot, ihmettelyt jne.). Viimeksi mainittuun liitty-
vät myös keskustelun paralingvistiset (äänen sävyn ja voimakkuuden muutokset 
ym.) ja ekstralingvistiset keinot (eleet, ilmeet ym.) sekä nauhurin kasetin vaih-
dot ja muut häiriöt.

Bahtiniin, Voloshinoviin ja Todoroviin viitaten Engeström (1992, 220) erottaa 
puheen kontekstista kolme metodologista aspektia, jotka edustavat saman systee-
min sisäisiä toisiinsa kietoutuneita prosesseja ja konteksteja. Ensimmäinen niistä, 
ajallis-paikallinen aspekti vastaa edellä kuvattua kulttuurista kontekstia. Toinen, 
puhunnan kohde (”objekti” ja ”referenssi”) kontekstin määrittäjänä liittyy edellä ku-
vattuun keskustelun sisällön vaikutukseen vuorovaikutuksen kulkuun. Engeströ-
min mainitsema kolmas aspekti on puheen osallistujien ”kollektiivinen evaluaa-
tio” keskustelusta, joka liittyy vuorovaikutustilanteen sisäisesti luotuun, osanot-
tajien puheen kautta rakennettuun kontekstiin.

Keskustelunanalyysissa päähuomio kiinnitetään yleensä vuorovaikutuksen jaksojen 
suhteisiin ja niiden kautta sisäisesti luotuun kontekstiin. Heritage erittelee keskus-
telun institutionaalisten kehysten ja ”sisäisen” vuorovaikutuksen suhdetta. Kiistä-
mättä institutionaalisten tekijöiden olemassaoloa Heritage painottaa keskittymis-
tä keskustelun vuorovaikutustilanteessa ”sisäisesti” luotuun kontekstiin. Hänen 
mukaansa konteksti luodaan keskustelutilanteessa puheen kautta. (Heritage 1984, 
280-290) Omassa tutkimuksessani en rajoitu puhetilanteessa esiin tulevan kon-
tekstin analyysiin, vaan kiinnitän sen lisäksi huomiota puhunnan kohteeseen, sii-
hen miten keskustelun aihe ja siihen liittyvä kulttuurinen muisti vaikuttavat vuo-
rovaikutuksen rakentumiseen. Historian, politiikan ja muiden ulkoisten konteks-
titekijöiden huomiotta jättäminen köyhdyttäisi analyysia melkoisesti.

Henkilökohtainen konteksti pitää sisällään haastateltavan koko persoonallisuuden 
ja elämänkokemuksen. Siihen liittyy myös hänen elämäntilanteensa: perhe, työ, 
harrastukset, samoin omat kokemukset Neuvostoliitosta, venäläisistä ja niihin 
liittyvistä asioista. Koska haastattelin itselleni tuntemattomia ihmisiä, en voi ot-
taa henkilökohtaiseen kontekstiin liittyviä asioita huomioon muuten kuin haas-
tattelutilanteessa tekemieni havaintojen ja haastateltavien puheessa esiin tullei-
den asioiden osalta.

Haastattelutilanteessa puhuessaan ihmiset ”tekevät” monia asioita yhtä aikaa.36 
He vastaavat haastattelijan kysymyksiin ja reagoivat muihin tilanteen ärsykkei-
siin. Vastatessaan he tuottavat ajatuksia ja näin uusintavat omassa tajunnassaan ja 
kulttuurissa olevia Neuvostoliittoa koskevia ajattelumalleja. Tämä tapahtuu yh-
distelemällä joukkoviestinnän, oman aikaisemman kuvansa ja haastattelijan vi-
rikkeiden pohjalta saatuja palasia uusiksi ajatuksiksi ja niiden ilmaisuiksi. Samal-
la haastateltavat ”esiintyvät” haastattelijalle: miellyttävät, puhuvat asiat halki, us-
koutuvat, peittelevät, kiertelevät, avautuvat. (van Dijk 1987, 36)

36 Puhetta tekona tarkastelen tarkemmin puheaktiteorian yhteydessä luvussa 3.2.6.1.
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Kahdenkeskisessäkään keskustelussa haastateltava ei puhu vain haastattelijalle, 
vaan hänen argumentaatioonsa on sisäänrakennettuna useita mahdollisia yleisöjä 
(Billig 1987, 87-90;  Perelman 1982, 13-14). Haastateltava voi suunnata argumen-
taationsa yliopistolle tai olettamalleen tutkimuksen lukijakunnalle. Useiden yleisö-
jen lisäksi haastateltava voi reflektoida eri tahojen näkemyksiä, ja ainakin Neuvos-
toliitto-haastatteluissa se oli useimmiten erottautumista niistä. Ihmiset saattoivat 
argumentoida yleistä mielipidettä tai oman lähiympäristönsä käsityksiä vastaan. 
Haastateltavien potentiaalisia erottautumisen kohteita olivat myös tiedotusvälineet, 
ulkopoliittinen liturgia, suomalaiset kommunistit tai vanhoihin juoksuhautoihin 
juuttuneet ryssänvihaajat. Haastateltava saattoivat myös ”reagoida omaan puhee-
seensa”, argumentoida itselleen ja omille aikaisemmille käsityksilleen ja näin käy-
dä reflektoiden läpi omia aikaisempia käsityksiään Neuvostoliitosta.

Teemahaastattelu on tilanne, jossa haastateltava ei koskaan voi luottaa jäävänsä 
täysin anonyymiksi. Se luo painetta vastata kysymyksiin yleisesti hyväksytyksi 
koetulla tavalla, normatiivisten odotusten mukaisesti.37 Neuvostoliitto-kuvaa tut-
kittaessa haastattelutilanne vaikutti todennäköisesti siten, että negatiivisimmat ja 
kärkevimmät mielipiteet naapurimaasta jätettiin sanomatta. Tämä tuli esiin ver-
tailtaessa tamperelaisten koululaisten Neuvostoliitto-kuvaa kartoittavaa kyselyä 
ja teemahaastatteluja: nimettöminä täytetyissä kyselylomakkeissa esitettiin pal-
jon suorapuheisempaa Neuvostoliiton arvostelua kuin teemahaastatteluissa (Rait-
tila 1987, 103-106). 

Kielen tilannekohtaista vaihtelua tutkinut sosiolingvisti Labov puhuu ns. tark-
kailijan paradoksista: kielentutkijan tavoitteena on selvittää, miten ihmiset puhu-
vat, kun he eivät koe olevansa tarkkailtavina; kuitenkin tutkimusaineiston saami-
nen muuten kuin systemaattisen tarkkailun avulla on eettisistä ja juridisista syis-
tä yleensä mahdotonta. Tutkijan kiinnittämä huomio haastateltavan puheeseen 
saa tämän tarkkailemaan omaa puheettaan, jolloin puhe on tavanomaista muo-
dollisempaa, muun muassa murteen käyttö vähenee puhujan itsetarkkailun vuok-
si. (Labov 1972, 180-181)

Labov  (mt. 181-183) esittää tarkkailijan paradoksin voittamiseksi kahta tapaa: en-
sinnäkin haastatteluaineiston täydentämistä muulla aineistolla ja toiseksi haastatte-
lutilanteen vapauttamista eri keinoin. Olennaista tilanteen vapauttamisessa on 
puhujan itsetarkkailun heikentäminen. Tämä voi tapahtua sellaisten kysymysten 
avulla, jotka saavat aikaan emotionaalisen ilmapiirin, jossa haastateltava unohtaa 
asemansa tarkkailtavana. Ilmaisuaan muuten tarkkaileva haastateltava saattaa esi-
merkiksi kiihdyksissä unohtaa olevansa tutkittavana ja puhua omaa luontevaa mur-
rekieltään. Menetelmä saattaakin sopia kielen tutkimiseen. Sen sijaan esimerkik-
si Neuvostoliittoa koskevan puheen sisältöön kiihtyminen voi vaikuttaa päinvas-
taisesti: se ei ehkä vapautakaan haastateltavaa itsetarkkailusta, vaan pahimmassa 

37 Hirsjärvi & Hurme (1985, 14–15) arvelevat, että teemahaastattelu sopii kyselylomaketta 
paremmin emotionaalisten alueiden tutkimiseen. Mielestäni tämä ei ole itsestäänselvä asia. 
Monelle vastaajalle voi olla helpompi ilmaista tunteisiin ja henkilökohtaisiin asioihin liit-
tyviä käsityksiä anonyymille lomakkeella kuin kasvotuksin haastattelijalle (ks. Rauste von 
Wright et al 1985, 40–43).
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tapauksessa lukkiuttaa keskustelun kokonaan. Neuvostoliitto-haastatteluissa ku-
vien käyttö oli yksi keino, jolla pyrittiin ja joskus pystyttiinkin luomaan keskus-
telutilanteita, joissa haastateltava unohti nauhurin olemassaolon. Kaikista tilan-
teen vapauttamiskeinoista huolimatta Labov arvelee haastateltavien puhuvan tut-
kimustilanteissa aina toisin kuin ystäviensä kanssa leikkiä laskiessaan tai vaimon-
sa kanssa riidellessään.

Oletan, että Labovin esittämä haastateltavien itsetarkkailusta johtuva puheen 
muodollistuminen koskee Neuvostoliitto-haastatteluissa paitsi kielellisiä ilmai-
suja myös puheen sisältöä: mitä muodollisempi haastattelutilanne, sitä todennä-
köisemmin haastateltava puhuu Neuvostoliitosta sosiaalisesti hyväksytyksi koke-
mallaan tavalla. Sama henkilö saattaa yhtäällä virallisluonteisessa puhetilantees-
sa puhua kirjakieltä ja Suomen virallisen ulkopolitiikan ystävyysliturgian mukai-
sesti, toisaalla työkaverien kanssa saunaillassa hän ehkä heittääkin rehevällä kan-
sankielellään herjaa naapurimaan oloista. Vapautuneessa haastattelutilanteessa 
nämä molemmat puhetavat voivat tulla esiin, jäykässä ja virallisessa ilmapiirissä 
vain ensin mainittu.

Haastateltavien itsetarkkailu ja kielenkäytön vaihtelu vapaasta murreilmaisusta 
kirjakieleen saattaa olla paitsi ongelma myös analyysia auttava asia. Erittelemällä 
vuorovaikutustilanteita ja teemoja, joissa haastateltavan puhetapa vaihtelee kan-
sankielisistä ilmaisuista viralliseen puhetapaan tai päinvastoin, voidaan tehdä pää-
telmiä puheen funktioista ja suomalaisen kulttuurin Neuvostoliittoa koskevista 
ajattelumalleista.

Yksi kriteeri keskustelun luontevuudelle on se, miten spontaanisti haastateltavan 
puhe kääntyy haastattelijan kysymyksen aihepiiristä muihin aiheisiin ja erilaisil-
le sivupoluille. Joissakin Neuvostoliitto-haastatteluissa keskustelu pulppusi varsin 
spontaanisti aiheesta toiseen ilman ohjaavia kysymyksiä, kun taas jotkut haasta-
teltavat tyytyivät vastaamaan hyvin lyhyesti kulloiseenkin konkreettiseen kysy-
mykseen. Tästäkin syystä eri haastateltavien vastausten suora vertailu ei ole mie-
lekästä.

Haastattelujen ajankohdalla oli keskeinen merkitys haastateltavien suhtautumiselle 
tutkimukseen. Kun Neuvostoliitto oli jo muutaman vuoden ajan ollut voimak-
kaan myllerryksen alaisena ja jatkuvasti esillä suomalaisessa julkisuudessa, sen tut-
kiminen tuntui todennäköisesti luontevammalta kuin olisi ollut asia kymmenen 
vuotta aikaisemmin. 1970-luvulla julkisuudessa oltiin hiljaa Neuvostoliiton sisäi-
sistä ongelmista ja niihin puuttuvat oikeistolehdet saivat myllykirjeitä presidentil-
tä, ja siksi tuon ajan viralliseen ulkopolitiikkaan liittyvät normatiiviset odotukset 
olivat aivan toisenlaiset kuin keväällä 1989.

Teemahaastatteluissa saatettiin puhua hyvinkin kriittisesti aihepiireistä, joissa kriit-
tisyydestä oli glasnostin ansiosta tullut yleisesti hyväksyttyä: esimerkiksi Neuvos-
toliiton tavarapulasta, jonoista tai Stalinin kauden rikoksista. Vuonna 1989 Yleis-
radio ja arvostetut lehdet puhuivat avoimesti samoista Neuvostoliiton arkielämän 
ongelmista, jotka kansalaiset olivat aikaisemminkin tienneet ja Neuvostoliiton 
matkoilla nähneet. Näin haastateltavillakin oli ”lupa” puhua niistä, se ei enää ol-
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lut ristiriidassa hyväksytyn julkisen puhetavan kanssa. Sen sijaan Suomen ja Neu-
vostoliiton suhteiden ja YYA-sopimuksen arvosteleminen oli tutkimusajankohtana 
virallisen ulkopolitiikan näkökulmasta vielä toisinajattelua. Siksi mahdolliset kriit-
tiset mielipiteet jätettiin ilmaisematta haastattelussa.

Lomake- ja teemahaastattelutilanteiden erilaisuus ei merkitse, että teemahaastattelut 
antaisivat totuudenmukaisemman kuvan tutkittavien ajatuksista. Kysymys yksit-
täisten vastausten totuudellisuudesta ei ole edes olennainen asia silloin, kun nii-
tä tarkastellaan kulttuurisina dokumentteina. Kumpikin menetelmä avaa oman 
näkökulmansa tutkittavaan aiheeseen, mutta kumpikaan ei kerro koko totuutta. 
Joka tapauksessa molempien menetelmien käyttö ja niiden vertailu antaa moni-
ulotteisemman kuvan tutkimusaiheesta, tässä tapauksessa suomalaisten Neuvos-
toliittoa koskevista tiedoista, mielipiteistä ja puhetavoista. Pohdittaessa eri mene-
telmien etuja on tärkeää arvioida kriittisesti haastattelijan ja haastateltavan suh-
teen mahdollista vaikutusta tutkimusaineistoon.

3.2.4. Haastattelijan ja haastateltavan suhde teemahaastattelussa
Neuvostoliittoa koskevissa teemahaastatteluissa keskeisenä tavoitteena oli haasta-
teltavan oma vapaa puhe. Kysymyksiä ja keskeytyksiä tehtiin mahdollisimman vä-
hän, vain keskustelun ylläpitämiseksi. Jos haastateltavan puhe hyppeli asiasta toi-
seen, sen annettiin hypellä, ja jatkokysymykset pyrittiin tekemään viimeksi esillä 
olleesta asiasta. Ennalta määritellyt teemat pyrittiin käymään läpi mahdollisim-
man vähän kysymys-vastaus   -muodossa. Olennaisempana pidettiin sujuvaa va-
paata keskustelua kuin jokaisen kysymyksen selvittämistä.

Roosin (1988) mukaan elämäkertahaastatteluissa haastateltava saa aluksi puhua 
täysin vapaasti, ilman keskeytyksiä. Sitten kertomusta täydennetään kertojan tari-
naan liittyvillä kysymyksillä. Neuvostoliittoa koskevissa haastatteluissa tämä me-
netelmä ei toiminut. Pääsääntöisesti ihmiset asennoituivat haastatteluun niin, että 
heiltä kysellään ja he vastaavat. Spontaania kertomusta ei syntynyt, mutta spon-
taaneja puheenvuoroja eri teemoista hyvinkin runsaasti. Haastateltavan vapautu-
neisuudesta ja verbaalisista valmiuksista riippuen vastausten pituus vaihteli yhdes-
tä sanasta tai lauseesta muutaman minuutin monologeihin.

Eskolan (1975, 191) mukaan spontaanisti tulleet vastaukset ovat luotettavampia 
kuin ”keinotekoisesti” puristetut. Silloin kun haastateltavien puhetta tarkastellaan 
kulttuurisena dokumenttina eikä kyseisen haastateltavan asenteiden ilmauksena, 
luotettavuus Eskolan tarkoittamassa mielessä ei aina ole ensisijainen tavoite. Myös 
ei-luonnolliset ja jäykät kysymys-vastaus-keskustelutilanteet tuovat esiin diskurssi-
analyyttisen tutkimuksen aineistoksi sopivia puhetapoja. Siitä huolimatta haasta-
teltavien pitkät monologit, spontaanit kommentit ja aiheen vaihdokset olivat mie-
lenkiintoisempaa tutkimusmateriaalia kuin lyhyet vastaukset kysymyksiin. Spon-
taanit puheenvuorot sisälsivät usein ennalta odottamatonta tietoa ja näkökulmia 
sekä monipuolisemman valikoiman retorisia keinoja.

Teemahaastatteluissa ja erityisesti syvähaastatteluissa tavallaan työstetään henki-
lön oma historia uudelleen (ks. Ronkainen 1988; Juvonen 2002, 60). Jossain mää-
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rin tämä koski myös kevään 1989 Neuvostoliitto-keskusteluja. Haastateltava ei ol-
lut ehkä koskaan perusteellisesti pohtinut omaa suhdettaan Neuvostoliittoon, jol-
loin haastattelutilanne ”pakotti” hänet yhdistelemään omia tietojaan, muistojaan 
ja asenteitaan sekä kulttuurisia ajattelumalleja jollain tavalla loogiseksi kokonai-
suudeksi. Luottamuksellisella keskusteluilmapiirillä oli ratkaiseva merkitys haas-
tateltavan Neuvostoliitto-suhteen konstruoinnissa.

Kainuulaisen Orvokin haastattelu sopii esimerkiksi oman Neuvostoliitto-kuvan 
”rakentamisesta” haastattelun kuluessa (näyte 3.2). Keskustelun alkuvaiheessa Or-
vokki vastaili suhteellisen lyhyesti ja pidättyväisesti, ikään kuin tunnustellen, mikä 
tuo haastattelija on miehiään. Kymmenen minuutin keskustelun jälkeen vuorovai-
kutustilanne muuttui, kun Orvokki alkoi spontaanisti purkaa menneisyyttään:

Näyte 3.2  (Orvokki, 50)
 (Haastateltava kertoo Leningradin matkastaan, kun oli kysytty, onko hän käynyt Neu-
vostoliitossa) (--) Että mää en nyt siitä Leningradista sitten. Porukan mukana kuljet-
tiin, niin tosissaan ei missään käyty yksityiskodeissa eikä tämmösissä, että hotellissa 
asuttiin ja sukkahousuja olis kyllä vaihdettu. Se oli sitä aikaa sillon.
PR: Kai se on aika paljon vieläkin.
Muualla en oo käynny Neuvostoliitossa.
PR: Osaatteks te sanoa, että vaikuttiko tää matka yhtään teidän käsityksiin Neuvos-
toliitosta?
Kyllä se vaikutti sillä tavalla. .. Minähän oon kommunistiperheen tytär [1]. Mi-
nun vanhemmat olivat kommunisteja ja kommunistisen puolueen jäseniä ja mää 
ihan haluaisin mennä niihin aikoihin, kun tuota minä alan muistaa kun vanhem-
mat puhuivat tästä Neuvostoliitosta ja ihailivat Stalinia sota-ajan jälkeen silloin 40-
luvulla, ihan sinne 50-luvullekin, että kuinka Stalin oli heille suuri idoli ja ihan-
ne. Ja siihen aikaan se tieto mitä saatiin, niin sehän oli hyvin ylistävää ja tämmös-
tä, että siellä miten hirveän hyvin siellä oli asiat ja siellä ei ollut puutetta ja siellä oli 
työtä ja siellä oli lääkehoito hyvää, tämmönen lääkärien hoito ja ja opiskelu ja nai-
set .. Sen muistan kun olin pikkutyttö ja naisetkin opiskeli insinööreiksi, niin mi-
nusta se oli aivan suurenmoista että miten ihmeen tasa-arvonen ja hyvä maa ja tota 
siihen aikaan (--) Kun minä oon (--)lta kotosin ja sodan jälkeen miten ankeeta se 
siihen aikaan oli, kun rakennettiin, että todella. Isä oli kirvesmies, että meillä ei ol-
lut kuin pieni maatila: pari lehmää ja tolla tavalla. Että se leipä piti hankkia muu-
alta. Niin isä muistan aina kun se nukku tai meni sänkyyn, niin kyllä se Stalinin 
nimeen varmasti .. Sen hädän ja sen, että pitää ihmisellä toivo olla elämässä, ei oo 
ihan toivotonta se elämä, niin se oli Stalin ja Venäjä – sehän se olis ollu. Joka osoit-
tautui sillon myöhemmin täysin paikkansa pitämättömäksi se.

Lauseesta ”Minähän oon kommunistiperheen tytär” [1] alkaen Orvokin puhetapa 
muuttui lyhyistä varautuneen tuntuisista vastauksista pitkiksi spontaaneiksi mo-
nologeiksi. Mutta kun hän oli saanut rauhassa käydä menneisyytensä läpi ja siir-
ryttiin Neuvostoliiton ajankohtaiseen tilanteeseen, keskustelutilanne palautui jäl-
leen lähelle alkuvaiheen kysymys-vastaus -vuorottelua.

Haastateltavan omat motiivit ja hänen arvionsa haastattelijan motiiveista vaikut-
tavat ratkaisevasti siihen, pyrkiikö haastateltava antamaan avoimen vai tietoises-
ti yksipuolisen tai peitellyn kuvan käsityksistään. Neuvostoliitto-haastatteluissa 
ei yleensä ollut samanlaisia intiimejä kysymyksiä kuin esimerkiksi elämänkerta-
haastatteluissa, mutta aiheen poliittinen herkkyys ja mahdollinen epäluottamus 
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tutkimuksen tarkoitusperiä kohtaan saattoivat vaikuttaa keskustelun avoimuu-
teen.38 Suomalaisen kulttuurin Neuvostoliittoa koskevien puhe- ja jäsennystapo-
jen analysoinnin kannalta sekä ”rehelliset” että kaunistellut haastattelut ovat rele-
vantteja aineistoja; olihan mielipiteiden peittely suomalaisten Neuvostoliitto-suh-
teen olennainen osa.

Käsitykset haastattelijan neutraaliudesta vaihtelevat. Monissa perinteisissä meto-
dioppaissa vaaditaan haastattelijalta ehdotonta puolueettomuutta ja oman kannan 
peittämistä (esim. Hirsjärvi & Hurme 1985, 77). Toisaalta esimerkiksi Grönfors 
puolustaa jopa aggressiivisen kinastelun käyttöä haastattelutilanteessa (Grönfors 
1982, 109-110).

Neutraaliuteen voidaan pyrkiä, mutta silti kaikki haastattelutilanteet ovat jollain 
lailla johdattelevia; ”puolueeton” haastattelu on mahdottomuus. Haastattelun ai-
heeseen liittyvillä normatiivisilla odotuksilla on keskeinen vaikutus haastatelta-
van vastauksiin. Neuvostoliitto-tutkimuksessa pyrittiin sellaiseen keskusteluil-
mapiiriin, jossa yhteiskunnan normatiiviset odotukset vaikuttaisivat mahdolli-
simman vähän. Lähes kaikkien suomalaisten käytettävissä on monenlaisia Neu-
vostoliittoa koskettavia puhetapoja, ja ihmisillä on kulttuurisesti omaksuttu käsi-
tys eri tilanteisiin liittyvästä sopivasta puhetavasta. Yliopistosta tulevalle haastat-
telijalle kuuluu puhua eri tavalla kuin lähikapakan tikkaporukassa. On todennä-
köistä, että täysin neutraalina ja etäisenä esiintyvä tutkija ”neutraloi” myös vastaa-
jat ja saa yleisesti hyväksytyiksi koettuja vastauksia, ja varsinkin jyrkät ja poikke-
vat mielipiteet jätetään sanomatta.39

Neuvostoliitto-haastatteluissa pyrittiin tietoisesti mutta melko varovaisesti rik-
komaan ”sopivan puhetavan normi”. Tähän pyrittiin myötäilemällä varovaisesti 

38  Luokkaprojektin teemahaastatteluissa havaittiin haastateltavien varautunut suhtautuinen 
yhteiskunnallista tietoisuutta koskeviin kysymyksiin. Ammattiyhdistystoiminnasta puhut-
tiin vielä luontevasti, mutta politiikasta, valtiosta ja yleensä yhteiskunnasta keskusteltaessa 
suhtautuminen muuttui. Tutkijoiden mukaan kyseessä ei ilmeisesti ollut peittelynhalu: vas-
taajilla vain ei ollut selvää ja jäsentynyttä mielipidettä kysytyistä asioista, esimerkiksi use-
at “varautuneistakin” ilmaisivat poliittisen kantansa avoimesti. (Luokkaprojekti, 449–450) 
Tuula Juvonen  puolestaan kuvaa, miten arkaluontoiseksi koettu tutkimusaihe (homosek-
suaalien elämä Suomessa viime sotien jälkeen) vaikeutti haastateltavien saamista ja haastat-
telujen tekemistä. Jotkut pyydetyt olivat valmiita kertomaan kokemuksistaan ”lesbo Juvo-
sen” kanssa kahden kesken, mutta eivät suostuneet ”tutkija Juvosen” haastateltaviksi, Juvo-
nen arvelee seksuaalisuuden määrittyvän yksityisyyden alueeksi, josta ei haluta puhua jul-
kisuuteen edes tutkijan kautta. (Juvonen 2002, 57–62)

39 Kortteinen (1992, 37–40) kuvaa, kuinka puhuminen omien lasten sairauksista tai oman 
omakotitalon remontista määritti haastattelutilanteen epäviralliseksi ja vilpittömäksi. Neu-
vostoliitto-haastatteluissa luonteva kiinnostus paikkakunnan asioista, haastateltavan am-
matista ja harrastuksista, mahdollisesti myös perhe-elämästä, olivat tärkeä osa keskusteluti-
lanteiden vapauttamista. Jos haastattelija olisi alusta alkaen pysynyt tiukasti vain Neuvos-
toliittoteemassa ja jos hän vielä olisi pukeutunut “virallisen” näköisesti, puhunut kirjakieltä 
ja esittänyt tutkimuksen teettäjäksi vaikkapa ulkoministeriön, olisi haastatteluista toden-
näköisesti tullut paljon niukka-antisempia. Oman analyysini kannalta keskustelun vapaut-
tamisessa ei ollut tärkeintä haastateltavien “todellisten” mielipiteiden esiin saaminen, vaan 
vapaan puhetavan mukanaan tuoma Neuvostoliittoa koskevien puhe- ja jäsennystapojen, 
kielellisten ilmaisujen ja retoristen keinojen moninaisuus. (ks. Roos 1987, 33)
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keskustelun myötä paljastunutta haastateltavan puhetapaa, muun muassa käyttä-
mällä tämän kanssa samaa sanastoa: jos haastateltava puhui ryssistä tai sosialis-
min ankeudesta, haastattelija käytti samoja sanoja jatkokysymyksissään.40 Näin 
rohkaistiin haastateltavaa vapautumaan ”oikeiden vastausten” tavoittelusta. Kun 
tutkimuksen yhtenä tavoitteena on kulttuuristen ajattelumallien ja niiden yhte-
ydessä käytettyjen retoristen keinojen erittely, haastattelutilanteittain vaihteleva 
”ei-puolueeton”, subjektiivinen haastattelutapa puolustaa paikkaansa. (ks. Aarva 
1991, 191;  Rautio 1989, 252)

Se, missä määrin haastattelijan on syytä esittää omia mielipiteitään ja panna oma 
persoonallisuutensa likoon haastattelutilanteessa, riippuu tutkimuksen aiheesta. 
Erityisesti monet laadullisia menetelmiä käyttäneet naistutkijat ovat korostaneet, 
että haastateltavaan ei pidä suhtautua objektina, josta hankitaan tietoja. Tutkija 
ei saisi omalla toiminnallaan uusintaa tieteen sisään rakennettuja valtarakenteita. 
Tavoitteena on itseohjautuva, tasavertainen, hierarkiaton keskustelusuhde haas-
tattelijan ja haastateltavan välillä, jolloin jälkimmäinen vapautuu eikä koe tar-
vetta antaa ”sopivia” vastauksia. Oakleyn mukaan haastattelijan on pantava tun-
teensa ja oma identiteettinsä mukaan haastattelusuhteeseen; suotavaa on myös 
ystävystyminen haastateltavien kanssa41. Tällaisessa haastattelussa ei ole haastatel-
tavaa, objektia, vaan kaksi keskustelevaa subjektia. (Oakley 1981; ks. myös Esse-
veld 1988, 70-73 ja Ronkainen 1988)

Oakleyn kuvaama ei-hierarkkinen haastattelumetodi on joutunut kriittisen poh-
dinnan kohteeksi myös naistutkijoiden keskuudessa. Davies ja Esseveld huomaut-
tavat, että haastattelu ei koskaan voi olla täysin tasavertainen kohtaaminen, kos-
ka se on aina tutkijan aloitteesta järjestetty ja muotoiltu. He käyttävät termiä so-
lidaarinen haastattelu, joka perustuu kiinnostukseen ja kunnioitukseen haastatel-
tavaa naista kohtaan. Solidaarisessa haastattelussa annetaan haastateltavan omil-
le jäsennyksille mahdollisuus tulla esiin. Keskustelukumppanille annetaan aikaa 
syventää ajatuksiaan haastattelun aihepiiristä, ja haastattelijoiden tavoitteena on 
”astua sisään” hänen maailmaansa ja ymmärtää sen looginen konstruktio sisäl-
tä käsin. Davies ja Esseveld painottavat, ettei solidaarinen haastattelu saa merkitä 
vain nyökkäilyä ja haastateltavan puheen myötäilyä, koska se johtaa vain kliseitä 
täynnä olevaan pinnalliseen keskusteluun. Omassa tutkimuksessaan he kehotti-
vat haastateltavaa selittämään ja arvioimaan ajatuksiaan perusteellisemmin, ja sit-
ten keskustelua jatkettiin tältä syvemmältä tasolta. Ongelmana tällaisessa syven-

40 Juvonen kuvaa haastateltavien odotusten ja ajattelutavan myötäilyn ongelmallisuutta ho-
moseksuaalisuutta koskevissa haastatteluissaan. Heteroja haastatellessaan hän oli valmis tar-
vittaessa olemaan neutraali ja jopa asettumaan itselleen vieraaseen heteroseksuaaliseen roo-
liin. Mutta kun jotkut haastateltavat puhuivat ”perversseistä ja sairaista homoista”, hän ei 
väittänyt vastaan, mutta ei myöskään antanut haastateltavalle tavanomaista sanallista ja ei-
sanallista vahvistusta. (Juvonen 2002, 70–73)

41 Eskola vertaa naistutkijoiden huolenpitoa ja vastavuoroisuutta korostavaa tutkimustapaa 
1950-luvun suomalaisen sosiologian ihanteisiin kuvaamalla Mauno Koiviston tapaa haas-
tatella Turun satamamiehiä väitöskirjaansa varten. Koivisto kertoi pyrkineensä lukemaan 
kysymykset ”ilmeettömällä äänellä sekä olemaan hiukkasen välinpitämättömän ja kylläs-
tyneen näköinen” sekä kirjoittaneensa vastaukset muistiin ”hajamielisen näköisenä”. (Es-
kola 1994, 37)
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tävissä kysymyksissä on mahdollinen haastateltavan oman ajatusketjun rikkomi-
nen. (Davies & Esseveld 1989, 24, 29-30;  ks.myös Esseveld mt, 34-35)

Näennäisestä tasavertaisuudesta huolimatta haastattelija on yleensä keskustelussa 
vahvempi ja vaikuttavampi osapuoli.42 Päinvastaisiakin esimerkkejä löytyy: esi-
merkiksi Ronkainen kuvaa tekemiään syvähaastatteluja, joissa haastattelija nuo-
rempana ja kokemattomampana olikin statukseltaan alempana kuin hänen kes-
kustelukumppaninsa. Yliopistotutkimuksen hierarkkista asetelmaa mursi myös 
keskustelujen käyminen tutkittavien kotona, keittiön pöydän ääressä. Näissä kes-
kusteluissa ”haastateltava” oli ainakin ajoittain keskustelun dominoiva osapuoli, ja 
haastattelijana olleesta yliopistotutkijasta tuli opastettava ”sukulaistyttö”.43 (Ron-
kainen 1988; ks. myös Juvonen 2002, 70–71)

Oakley mainitsee tutkimuksensa keskeiseksi ongelmaksi suhtautumisen haastatel-
tavien hänelle esittämiin kysymyksiin. Ongelma koskee varmasti kaikkia haastat-
teluja, joissa pyritään luontevaan ja vapautuneeseen vuorovaikutukseen. Perintei-
set metodioppaat neuvovat sivuuttamaan haastateltavan kysymykset ja edellyttävät 
tutkijalta ehdotonta pidättäytymistä omien mielipiteiden ilmaisemisesta. Oakley 
puolestaan kertoo vastanneensa kaikkiin niin itseään kuin tutkimusta koskenei-
siin kysymyksiin niin täydellisesti kuin mahdollista (mt., 42–51).44

Neuvostoliitto-haastatteluissa keskustelukumppanin esittämiä virheellisiä tieto-
ja ei yleensä oikaistu. Jos haastateltava kysyi tutkijan mielipidettä Neuvostoliiton 
politiikasta, kysymys pyrittiin luontevasti sivuuttamaan. Tietopuolisiin kysymyk-
siin yleensä vastattiin, koska ajateltiin sen vapauttavan keskusteluilmapiiriä. Jois-
sakin haastatteluissa näin kävikin, mutta monissa tapauksissa vaikutus oli päin-
vastainen: haastateltava koki itsensä tietämättömäksi ja vastaili jatkossa epävar-
memmin ja lyhytsanaisemmin.

Edellä kuvattu pyrkimys tasaveroiseen keskustelusuhteeseen koskee lähinnä syvä-
haastatteluja, joissa tutkija tapaa haastateltavan useaan otteeseen. Neuvostoliitto-
haastatteluissa oli kysymyksessä yksi tunnista kahteen tuntiin kestänyt keskuste-
lu aiemmin täysin tuntemattoman haastateltavan kanssa. Tasavertainen keskus-
telu saati ystävystyminen niin lyhyessä ajassa on mahdotonta. Täysin avoin kes-

42  Puhe tasa-arvoisista subjekteista on harhaanjohtava myös siksi, että aineiston käsittelee, 
analysoi ja tulkitsee yleensä aina tutkija. Se, että haastateltavat mahdollisesti saavat kom-
mentoida litteroituja haastattelujaan ja tutkijan analyyseja, ei vielä tee heistä tasa-arvoisia 
subjekteja, tutkimuksen tekijöitä.

43 Kortteisen (1992) kuvaukset ryyppy- ja melontaretkistä tutkittavien metallimiesten kans-
sa ovat myös esimerkkejä perinteisen tutkimushierarkian rikkomisesta. Omassa saunassaan 
kossua tarjotessaan tai kokemattomalle yliopistomiehelle koskenlaskua opettaessaan me-
tallityöläinen ei ole enää vain haastateltava objekti, vaan hierarkiassa ajoittain tutkijan ylä-
puolella. Epäilemättä tällainen metodi olisi rikastanut kuvaa myös suomalaisten Neuvos-
toliitto-diskursseista.

44  Neuvostoliitto-kuva on aiheena hyvin erilainen kuin Oakleyn kuvaama äitiystutkimus. 
Siinä haastateltavina olivat ensimmäiseen synnytykseensä valmistautuvat naiset, joille aihe 
oli henkilökohtaisesti hyvin tärkeä. Haastattelija puolestaan oli itse äiti, joka saattoi vastata 
moniin aivan käytännöllisiin lapsen syntymaan liittyviin kysymyksiin.
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kustelu oli muutenkin ongelmallista, sillä suhtautuminen Neuvostoliittoon oli 
monille ihmisille arkaluonteinen ja poliittiseksi koettu aihe. Tasavertaisessa kes-
kustelussa haastattelijan olisi pitänyt tuoda esiin omat Neuvostoliittoa koskevat 
mielipiteensä, ja keskustelu olisi saattanut muuttua poliittiseksi väittelyksi. Tus-
kin kovin moni tuntematon haastateltava ymmärtää tutkimusta, jonka tekijä tu-
lee politikoimaan heidän kotiinsa. Kun tutkijan avoin omien mielipiteiden esittä-
minen Oakleyn kertoman mukaan lisäsi haastateltavien luottamusta tutkimuk-
seen, omassa tutkimuksessani vaikutus olisi todennäköisesti ollut päinvastainen: 
se olisi synnyttänyt epäluuloa koko tutkimusta ja sen tarkoitusperiä kohtaan ja 
olisi voinut lukkiuttaa koko keskustelun.45 Nytkin monet haastateltavat kyselivät 
tutkimuksen taustasta ja rahoittajista ja halusivat varmistua, ettei taustalla ole mi-
tään poliittisia intressejä.

Davies ja Esseveld (mt., 31–36) korostavat sen arvioimista, kuinka haastat-
telutilanne vaikuttaa toisaalta haastateltavaan ja toisaalta haastattelijoihin. Oman 
tutkimuksensa perusteella he arvioivat, että spontaani keskustelu saattaa yhtäk-
kiä johtaa haastateltavan oivaltamaan, tiivistämään ja pukemaan sanoiksi aikai-
semmin tiedostamattoman ajatuksen. Näin haastattelutilanne muovaa ja muodos-
taa tietoisuutta. Diskurssintutkimuksen termein voidaan vastaavasti puhua haas-
tattelusta tilanteena, jossa jatkuvasti muunnellaan ja luodaan uusia kulttuurisia 
ajattelumalleja ja puhetapoja. Haastattelut eivät vain kerro suomalaisesta kulttuu-
rista ja Neuvostoliiton roolista suomalaisten identiteetissä, vaan samalla ne koko 
ajan muokkaavat keskustelun osanottajia ja heidän kauttaan suomalaisen kult-
tuurin Neuvostoliittoa koskevia jäsennyksiä ja suomalaista identiteettiä (ks. Fou-
cault 1978, 13–15). Yksittäisten tutkimushaastattelujen osuus koko suomalaisuut-
ta koskevan kulttuurisen muistin rakentumiseen on lähinnä periaatteellinen, sil-
lä luonnollisestikaan kahdenkeskiset haastattelut eivät kovin paljoa suomalaista 
identiteettiä mullista.

Sitä, miten haastattelut vaikuttivat haastattelijaan, on hyvin vaikea arvioida.46 Il-
meistä kuitenkin on, että ensimmäisissä haastatteluissa usein toistuvat ajattelu-
mallit toivat haastatteluihin sellaisia odotuksia, jotka muokkasivat samojen asioi-
den kysymistä myöhemmissä haastatteluissa. Tämä näkyy konkreettisesti kysy-

45 On mahdollista, että Neuvostoliittoa koskevista puhetavoista olisi saatu vivahteikkaampi 
kuva, jos neutraalien haastattelujen lisäksi olisi kokeiltu – keskustelujen lukkiutumisvaaran  
uhallakin – avoimen puolueellista lähestymistapaa. Tällöin haastateltavat olisivat voineet ol-
la joko tutkijan tuttavia tai vaikkapa poliittisia aktivisteja, jolloin tutkimuksen luonne oli-
si muuttunut. Voimakkaasti Neuvostoliittoa arvostelevia johdattelevia kysymyksiä ja kom-
mentteja esittävä haastattelija olisi rohkaissut keskustelukumppania tuomaan esiin viralli-
sesta puhetavasta poikkeavia mielipiteitä. Neuvostoliittoa voimakkaasti puolustava haastat-
telija olisi rohkaissut naapurimaahan myönteisesti suhtautuvia ja provosoinut päinvastaista 
mieltä olevia. Esimerkiksi journalistisissa haastatteluissa kiistelyä haastateltavan kanssa voi-
daan käyttää keinona saada tämä purkamaan itseään, jolloin toimittaja saa “herkullista ma-
teriaalia” (Anu Seppälän kuvaus haastattelutavastaan, Hemánus 1992, 55).

46 Tässä tutkimuksessa kukin haastateltava tavattiin vain kerran, kun taas Davies ja Esse-
veld haastattelivat omiaan kolmasti. Toistuvissa haastatteluissa vaikutus haastattelijaan on 
ilmeisempi.
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myksessä, jossa tiedusteltiin haastateltavien suhtautumista venäläisiin ja virolai-
siin ihmisiin (näyte 3.3).

Näyte 3.3  (Ilkka, 20)
PR: Tunnetko virolaisia kohtaan suurempaa sympatiaa kuin venäläisiä?
Jossain määrin, kyllä. Ne puhuu kumminkin, niitten kielestä saa jotain selvää ja 
mitä mää olen muutamaan virolaiseen törmänny niin nehän on niinku ystävällisiä 
ihmisiä. Viro tuntuu silleen jotenkin tutummalta, ei nyt tutummalta mutta sym-
paattisemmalta.

Näytteessä 3.3 näkyy selvästi puolueellinen, virolaisia suosiva kysymyksenasettelu. 
Se toistui haastattelusta toiseen, mutta se ei ollut tarkoituksellista eikä vastannut 
kummankaan haastattelijan omaa suhtautumista. Vastaava haastateltavien olete-
tun ajattelumaailman myötäily ja vastausten ennakointi on ainakin lievemmässä 
muodossa vaikuttanut muihinkin kysymyksiin. Asennetutkijalle tämä olisi mel-
koinen metodologinen ongelma; kulttuuristen ajattelumallien ja puhetapojen tut-
kimusta se ei estä, mutta sen huomioon ottaminen on olennainen osa vuorovai-
kutustilanteen analyysia.

Analyysia voi tehdä hyvin erilaisten haastattelujen perusteella: neutraali ja ulko-
kohtainen kyseleminen, tasa-arvoisuuteen pyrkivä dialogi sekä naistutkimuksen 
painottama huolenpitoa ja välittämistä painottava haastattelu ovat kaikki mah-
dollisia ja kelvollisia aineiston keruutapoja. Olennaista on ottaa huomioon, että 
erilaiset vuorovaikutustilanteet tuottavat erityyppisiä litteroituja selontekoja ana-
lyysin pohjaksi, mikä taas vaikuttaa ratkaisevasti analyysimenetelmiin ja litteroi-
dun tekstin pohjalta tehtäviin tulkintoihin.

3.2.5. Haastatteluaineistojen käsittely ja tulkinta
Kvalitatiivisen aineiston analyysissa ei ole olemassa yleistä ”oikeaa” analyysitapaa, 
vaan ratkaisut riippuvat tutkimuksen kohteesta ja tavoitteista. Jos ollaan kiinnos-
tuneita haastateltavien ajatuksista ja etsitään vastauksia mitä sanotaan -kysymyk-
seen, mahdollisia menetelmiä ovat mm. haastattelutekstin laadulliseen sisällön 
erittelyyn perustuva kuvailu tai aineiston tyypittely ja tyyppien vertailu. Jos pai-
notetaan miten sanotaan -kysymystä, on valittavissa erilaisia diskurssianalyytti-
siä lähestymistapoja: puhetekstin kerrontaa erittelevä narratiivinen analyysi, pu-
heen retoriikan analyysi, haastattelun vuorovaikutuksen rakentumiseen keskit-
tyvä keskuskustelunanalyysi sekä erilaiset puhetekstin kielitieteelliset analyysita-
vat. Etsiessäni sopivaa Neuvostoliittoa koskevien teemahaastattelujeni analyysita-
paa olen kokeillut kaikkia edellä lueteltuja mahdollisuuksia.

Teemahaastattelujen valtavaa sisältörikkautta jäsentämään ja tulkitsemaan tar-
vitaan teoreettista ajattelua, jolloin on mahdollista, että omaksuttua teoriaa vain 
”kuvitetaan” sopivilla yhteyksistään irrotetuilla haastattelukatkelmilla. Niinkin 
voi toimia, mutta silloin tutkimuksen arvioinnin perustana on pidettävä sen teo-
reettista esitystä, ja haastattelulausuntoihin on suhtauduttava vain elävöittävänä 
kuvituksena, ei osana analyysia. Kuvittamisessa on vaarana, että aineistosta poi-
mitaan sopivia eläviä repliikkejä vahvistamaan omaa teoreettista viitekehystä; ai-
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neistoa ei siis käytetäkään teorian kehittämiseen ja testaamiseen.47

Toinen tie, joka vastaa omaa lähestymistapaani, käsittää haastattelut tärkeimmäksi 
tutkimusmateriaaliksi. Teoreettiset mallit tai hypoteesit eivät ole valmiina ennen 
tutkimusta, vaan teoreettinen ajattelu kehittyy jatkuvassa vuorovaikutuksessa em-
piirisen aineiston keräämisen ja käsittelyn kanssa. Omassa tutkimuksessani pyrin 
säilyttämään aineiston laadullisen luonteen käyttämällä runsaasti suoria haastat-
telukatkelmia; pääsääntöisesti ne ovat analyysin kohteina ja vain poikkeukselli-
sesti tekstin kuvituksena. Teoria ja abduktiiviseen päättelyyn kuuluvat johtolan-
gat ohjaavat niiden avulla luotavaa kokonaisesitystä. 

Klaus Mäkelän mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen arvioitavuus edellyttää, että 
analyysin vaiheet ja tulkintaan johtanut päättelyprosessi eksplikoidaan mahdolli-
simman tarkasti. Tällöin hypoteeseja ei muokata jälkikäteen päätelmiin sopivik-
si, vaan myös epäonnistumiset ja hypoteesien kiinnostuksen kohteiden muutok-
set kuvataan.48 Tämän mukaisesti esittelen seuraavassa yksityiskohtaisesti omien 
teemahaastattelujeni käsittelyn vaiheita49.

Muutama kuukausi ennen teemahaastatteluja kootut survey-haastattelut olivat tee-
mahaastattelujen analyysin odotushorisonttina, muun muassa osoittamassa ylei-
sen mielipiteen Neuvostoliitto-käsityksiä ja eri taustaryhmiin kuuluvien naapuri-
kuvien eroja. Surveyn tulokset olivat kuitenkin vain taustana teemahaastattelujen 
analyysille. Yksilöiden puheesta löydettyjen kulttuuristen ajattelumallien ja pu-
hetapojen analyysi mahdollisti survey-tutkimuksessa esiin tulleen yleisen mieli-
piteen naapurikuvan syventämisen ja tarkentamisen. Ennen kaikkea haastattelu-
tekstien laadullinen analyysi mahdollisti haastateltavien puheen ristiriitaisuuksi-
en ja puhetapojen vaihtelun erittelyn.

Aluksi pyrin jäsentämään haastatteluaineistoa luokittelemalla sen teemoittain. Aja-
tuksena oli haastateltujen ryhmittely erilaisiksi tyypeiksi ja noiden ideaalityyppien 
kuvailu. Kun jako suhteellisen homogeenisiin tyyppeihin ei onnistunut, ajattelin 
konstruoida yhden perustyypin ja tarkastella poikkeamia siitä eri teemojen yhte-
ydessä. Alkuperäisen erilaisten tyyppien vertailun sijasta tavoitteeksi olisi tullut 
yhtenäisen suomalaisten Neuvostoliitto-kuvan ja sen variaatioiden kuvaus. Lopul-
ta hylkäsin tämänkin idean ja päädyin haastatteluaineiston rajoitettuun temaat-
tiseen kuvaukseen ilman koko aineistoa koskevaa tyyppijakoa. Näin tutkimus-
kohde muuttui erityyppisten suomalaisten Neuvostoliitto-kuvien vertailusta haasta-
teltavien puheessa esiin tulevien Neuvostoliittoa koskevien kulttuuristen ajattelumal-
lien ja puhetapojen tarkasteluksi. Näitä ei pidetä sisäisesti kiinnittyneinä yksittäi-

47 Heiskala (1990, 261) viittaa mahdollisuuteen, jossa esimerkiksi brittiläisestä kulturalismis-
ta innostunut suomalaistutkija kuvittaa englantilaisessa yhteiskunnassa syntyneen teoreet-
tisen tulkinnan suomalaisin sitaatein havaitsematta maiden ja kulttuurien eroja. (ks. myös 
Silverman 1988, 259–260)

48 Ks. Mäkelä 1990, 53–59; Potter & Wetherell 1987, 172–174; vrt. Alasuutarin (1989a, 
39) hiukan poikkeava kanta.

49 Haastatteluaineiston ”raaka-analyysi” on kuvattu vielä konkreettisemmin liitteessä 1.
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siin haastatteluihin, vaan kukin haastateltava voi tilanteen mukaan ”käyttää” eri-
laisia kulttuurisia jäsennyksiä ja niiden ilmaisutapoja.50

Haastattelutekstin erityisyys analyysikohteena51. Haastattelupuheen tulkinta on 
monivaiheinen prosessi. Ensimmäisenä vaiheena on haastateltavan tulkinta haas-
tattelijan kysymyksestä tai kommentista ja sitä seuraava oman käsityksen ilmai-
su. Toisena vaiheena on haastattelijan siitä tekemä tulkinta haastattelutilantees-
sa. Kolmannen vaiheen tulkinnan tekee tutkija aineistoa käsitellessään. Neljäs 
tulkinta tapahtuu tulosten raportoinnissa; tämä on se vaihe, jota tavanomaises-
ti on totuttu pitämään ”tulkintana”. Viidennen tulkinnan tekee raportin lukija. 
Kaikissa vaiheissa tarkastelun kohteena oleva puheteksti sisältää enemmän merki-
tyspotentiaaleja kuin yksikään tulkinta voi paljastaa. Onnistuneessa haastatte-
lussa puhutaan vapaamuotoista arkikieltä, jonka merkitykset ovat usein hyvin ti-
lannesidonnaisia. Tulkitsijan yksilöllinen odotushorisontti sekä puheeseen liitty-
vät sosiaaliset konventiot ovat tulkittavan tekstin ja kontekstin ohella ratkaisevia 
jokaisessa tulkintavaiheessa. Olennaista on se, millaisiin esioletuksiin, teorioihin 
ja ajattelutapoihin tutkijan (ja tietysti muiden vuorovaikutuksen osapuolten) tul-
kinnat nojaavat. (Hoikkala 1989a, 175,  1989b, 67-69;  Immonen 1986, 24–26;  
Rautio 1989, 251–254)

Neuvostoliitto-haastatteluissa ongelmallisimpia tulkittavia olivat avoimen poliit-
tisiksi koetut aiheet, koska niistä enimmäkseen vaiettiin. Yksinkertaistaen voi sa-
noa, että nuoret vastaajat vaikenivat politiikasta siksi, koska se ei paljoakaan kos-
kettanut heitä; vastaavasti vanhemman polven haastateltavat olivat varovaisia oman 
poliittisen kantansa ilmaisemisessa.

Edellä luvussa 3.2.3. erittelin haastattelutilannetta ja siihen liittyviä kontekstin 
tasoja. Haastattelupuheen analyysissa on metodologisesti erotettavissa kaksi toi-
siinsa kietoutunutta tasoa: teksti ja konteksti. Jälkimmäisessä kiinnitän huomio-
ta sekä kulttuuriseen, historialliseen kontekstiin että haastattelun vuorovaikutus-
tilanteessa rakentuvaan keskustelun kontekstiin.

Haastattelutilanteen kontekstin lisäksi on otettava huomioon tulkintavaiheen kon-
teksti. Kun tutkija analysoi litteroitua haastattelutekstiä, esiin saatavat merkityk-
set eivät ole identtisiä alkuperäisen puhetilanteen merkitysten kanssa. Hoikkalan 
mukaan teksti sisältää merkityspotentiaaleja, jotka reaalistuvat tekstin lukemisti-
lanteessa, ja tuloksena on ko. subjektin (tutkijan) tekstiä koskeva tulkinta. (Hoik-

50 Samantapaisesta ideasta voidaan puhua eri termein. Peräkylä (1990) kuvaa sairaalaosas-
ton puhe- ja muita käytäntöjä neljän kehyksen (käytännöllinen, lääketieteellinen, maallik-
ko- ja psykologinen kehys) avulla. Peräkylän tutkimuksen mukaan esimerkiksi sairaanhoi-
taja saattaa puhuessaan “liikkua” kehyksestä toiseen tilanteen mukaan. Suoninen (1992) 
puolestaan erottelee perheenäidin haastattelu-puheesta erilaisia repertuaareja (familistinen, 
individualistinen, romanttinen jne.). Kyse ei ole siitä, että joku haastateltava olisi familis-
tinen ja toinen individualistinen, vaan sama haastateltava “liikkuu” puhetilanteen mukaan 
repertuaarista (puhetavasta) toiseen.

51 Tutkimuskohteena olevasta nauhoitetusta ja litteroidusta haastattelupuheesta ja sen osis-
ta käytetään tässä tutkimuksessa seuraavia toisiaan vastaavia nimityksiä: haastatteluteksti, 
-selonteko, -puhe, -puheenvuoro, -katkelma.
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kala 1989a, 175, 180–183) Niinpä oma tulkintakontekstini vuosina 1993 ja 2003 
on ollut toinen kuin vuonna 1989 haastatteluja tehtäessä.

Seuraavassa tarkastelen teemahaastattelupuhetta tekstinä ja sen analysointiin 
liittyviä erityispiirteitä. Rajoitun kielellisen kommunikaation analyysiin, koska 
haastattelutilanteiden nonverbaalista viestintää ja muita ekstralingvistisiä tekijöi-
tä (häiriöt yms.) ei ole taltioitu. Rajoitus on syytä ottaa huomioon puheen mer-
kitysten ja retoristen keinojen tulkinnan yhteydessä; puhujan ele tai ilme voi ol-
la vuorovaikutustilanteen rakentumisen ja sanoman sisällön kannalta yhtä tärkeä 
kuin kielellinen ilmaus, mutta se ei kuulu mitenkään haastattelunauhoituksessa.

Analysoitava haastatteluaineisto on puhetekstin muodossa välittynyttä, eikä sen 
tarkastikaan litteroitu muoto voi koskaan kuvata haastateltavien ajatusta saati sit-
ten tietoisuutta sellaisenaan, vaan aina monimutkaisesti välittyneenä. Vygotskin 
mukaan asiat ovat samanaikaisia, kun taas puheessa sanat esitetään erillisinä ja 
peräkkäisinä. Puhe on kuin sade suhteessa ajatusta kuvaavaan pilveen; se on ”sa-
nakuuro”, joka parhaassakin tapauksessa ilmaisee vain osan ajatuksen sisällöstä. 
Puheen taustalla ovat affektiiviset tahdonpyrkimykset, ja Vygotskin mukaan aja-
tuksen ymmärtämiseksi olisi tiedettävä sen taustalla olevat motiivit. Motiivi on 
kuin tuuli, joka panee liikkeelle pilven (ajatuksen), joka vuodattaa sanakuuron 
(puheen). (Vygotski 1982, 244–247)

Haastattelu on järjestetty puhetilanne, jossa keskustellaan kulttuuristen konven-
tioiden ja haastattelutilanteen ohjaamina. Tutkimustilanteessa ”houkuteltu” pu-
he on ulkopuoliselle suunnattua, muodollisempaa kuin satunnainen arkipuhe (ks. 
Stubbs, 1983, 221; Rautio 1989, 251–254). Haastattelun nauhoitus vielä lisää pu-
heen arkikielestä poikkeavaa muodollisuutta, tosin nauhurivaikutuksen on todet-
tu heikkenevän haastattelun kuluessa (Stubbs, mt. 224–227). Hoikkalan mukaan 
haastateltavan vastaukset ovat usein prototyyppisiä, niihin vaikuttaa heidän kä-
sityksensä yleistä mielipiteestä ja yleisesti hyväksyttävästä puhetavasta. Tämä ei 
välttämättä heikennä aineistoa, näinhän kulttuurisesti jaettu ilmenee yksityisten 
haastateltavien puheessa. Haastattelupuhe on tutkijan raaka-ainetta kulttuuristen 
mallien ja puhetapojen rekonstruoimiseksi. (Hoikkala 1989b, 19, 74–75)

Erilaisia kielenkäyttötilanteita tutkittaessa on havaittu, että puhetilanteen muo-
dollistuessa puheen yksilöllinen vaihtelu vähenee ja ilmaisu lähenee kirjakieltä. 
Mitä epämuodollisemmaksi puhuja kokee puhetilanteen, sitä laajempi on hänen 
käyttämänsä kielellinen variaatio. Paunonen viittaa Suojasen Turun puhekieltä 
koskevaan tutkimukseen (1985), jonka mukaan haastattelussa käytettiin selvästi 
enemmän vapaalle keskustelulle tyypillisiä puhekielen muotoja kuin esimerkik-
si kokouksessa, oppitunnilla tai ohjatussa keskustelussa. (Paunonen 1989, 220–
225;  Kärkkäinen 1983)

Hypoteettisen analogiani mukaan valintamahdollisuuksien laajeneminen koskee 
paitsi kieltä myös puheen sisältöä. Tämän mukaan kulttuuristen Neuvostoliittoa 
koskevien puhetapojen ja ajattelumallien ”käyttö” monipuolistuu haastattelutilan-
teen epävirallistuessa. Puheen kielellinen ja sisällöllinen variaatio vaikuttaa myös 
sen analyysitapaan ja tulkittavuuteen. Mitä vaihtelevampia ovat esiin tulevat kie-
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lelliset ja diskursiiviset ilmaisut, sitä ongelmallisempaa puheen tulkinta on. Mur-
teellisen tai tietyn alakulttuurin puhetavan käytön tulkinta edellyttää tutkijalta 
kyseisen puhetavan tarkkaa tuntemusta.52

”Täysin vapaamuotoinen” arkipuhe olisi rikkaampi mutta vielä vaikeampi tulkit-
tava kuin puolimuodollinen teemahaastattelu. Viimeksi mainitun etuna on myös 
mahdollisuus tutkia keskustelun aiheen vaihdosten tai vuorovaikutuksen kään-
teiden yhteydessä mahdollisesti ilmenevää puhetavan muodollisuuden vaihtelua. 
Tämä onkin keskeinen tarkastelun kohde omassa haastattelupuheen retoriikan 
analyysitavassani.

3.2.6. Kielen ja diskurssien tutkimistapojen vertailua
Haastattelujen sisältö välittyy kielen kautta, ja haastateltavien puhe on aina hei-
dän käytettävissään olevien kielellisten resurssien rajoittamaa. Jo toisessa luvus-
sa käsittelin lyhyesti kielentutkimuksessa käytyä keskustelua Saussuren ja häntä 
seuranneiden strukturalistien sekä heidän kriitikoidensa välillä. Tässä luvussa pa-
laan tuohon keskusteluun ja erityisesti kysymykseen, missä määrin kielijärjestel-
mä määrää ihmisen puhetta, siis onko kieli käyttäjänsä renki vai isäntä (ks. Lei-
no 1989). Sanouduin irti ”jäykästä ja historiattomasta” strukturalismista (ks. lu-
ku 2.4); käsitykseni mukaan kielijärjestelmä ei deterministisesti määrää ihmisen 
puhetta, vaan puhuessaan ihminen on kielen ehdoilla toimiva subjekti.

Kieli ei ole kuitenkaan tutkimukseni ensisijainen tarkastelukohde, ja analyysis-
sa tyydyn melko karkeaan laadulliseen tarkasteluun, jossa haastattelutekstejä ei 
pilkota pieniksi yksiköiksi kuten kielentutkimuksessa usein tehdään. Analyysini 
kohteena ovat lausetta suuremmat tekstiyksiköt, ja tarkastelen ilmaisutapoja kiin-
teässä yhteydessä niiden sisältöön. Tällä perusteella analyysitapani liittyy ns. dis-
kurssianalyyttiseen traditioon.

Omaa analyysitapaa kehitellessäni olen saanut ideoita sekä lingvistien että yhteis-
kuntatieteilijöiden kieltä ja diskursseja koskevista teorioista. Monet kielitieteen kä-
sitteet ovat relevantteja analyysitapani kehittelyssä ja esittämisessä, samoin monet 
etnometodologisen keskusteluntutkimuksen käsitteet ja haastattelun vuorovai-
kutusta koskevat metodologiset lähtökohdat. Siksi käyn katsauksenomaisesti läpi 
kielen, keskustelun, diskurssien ja retoriikan tutkimuksen teoreettisia lähtökoh-
tia. Esiteltävien lähestymistapojen yhteydessä pohdin niiden soveltuvuutta oman 
haastatteluaineistoni käsittelyyn.

3.2.6.1. Kielen tutkimus lähtökohtana
Ferdinand de Saussuren teoreettisilla katsomuksilla on ollut keskeinen vaikutus 
kielitieteen ja laajemminkin yhteiskuntatieteiden kehitykseen tällä vuosisadalla. 

52 Esimerkiksi uutisteksteihin tai oikeussaliretoriikkaan verrattuna teemahaastattelut ovat 
vaikeampia tutkittavia. Omassa analyysitavassani makropropositioiden tiivistäminen ja pu-
heen retoristen piirteiden erittely oli erittäin ongelmallista kaikkein vapautuneimmissa ja 
omaperäisimmissä haastatteluissa.
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Saussuren keskeisiä ideoita olivat ajatus kielellisten merkkien keinotekoisuudesta 
(arbitraarisuudesta), erottelu kielijärjestelmän (langue) ja puhunnan (parole) vä-
lillä sekä kielijärjestelmän synkronisen tutkimuksen53 ensisijaisuus.

Saussuren mukaan kielijärjestelmä on sanojen eroista rakentuva luokitte-
lujärjestelmä, kielessä ei ole mitään positiivisia arvoja tai asioiden olemukseen 
liittyviä referentiaalisia merkityksiä. Kieli ei siis vain mielivaltaisesti nimeä asioi-
ta, vaan samalla se jakaa ja käsitteellistää maailman. Saussuren mukaan kielijär-
jestelmä (langue) on ensisijainen, kun taas kielen käyttö eli puhunta (parole) on 
vain sen yksilöllinen, toissijainen ja satunnainen realisaatio. Lingvistiikan tehtä-
vänä on juuri yhteiskunnallisen kielijärjestelmän tutkiminen eikä yksilöllisen pu-
hunnan tai puheaktien kuvaaminen. (de Saussure 1983, 8–20, 108–118;  Cul-
ler 1986, 33–45)

Semiotiikassa ja yhteiskuntatieteissä omaksuttiin Saussurelta idea, jonka mukaan 
yhteiskuntaa voidaan tarkastella kielen kaltaisena struktuurina. Saussuren teori-
assa samoin kuin strukturalistisessa kielitieteessä ja semiotiikassa olennaista on 
(kieli)järjestelmän ja sen elementtien suhteiden synkroninen, historiaton tarkas-
telu. Saussure ei kieltänyt kielijärjestelmän kehittymistä, mutta piti sen diakro-
nista tutkimista toissijaisena.

Voloshinov arvostelee Saussuren edustamaa strukturalismia eli ”abstraktia objek-
tivismia” siitä, että kielen synkroninen tarkastelu rakentaa kuilun kielen histori-
an ja kielijärjestelmän välille.54 Abstraktin objektivismin mukaan kielijärjestelmä 
on pysyvä, valmis ja objektiivinen, yksilön puhetta normatiivisesti määräävä. Yk-
silölliset puheaktit ovat tästä näkökulmasta vain normatiivisen järjestelmän sään-
töjen noudattamista tai sitten satunnaisia tulkintoja, muunnoksia ja vääristymiä. 
Voloshinov puolestaan korostaa puhunnan sosiaalisuutta: ulkoisen merkkijärjes-
telmän (kieli) ja sen yksilöllisen käytön välillä ei ole jyrkkää rajaa, ja yksilön psyy-
ken sisältö on luonteeltaan sosiaalista ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa ulkoisen 
kielijärjestelmän kanssa. Puhunnan sosiaalisuuden perustana on siis ensinnäkin 
sosiaalinen merkkimateriaali, toiseksi se että puhe kohdistuu aina toiselle ja kol-
manneksi puhetapahtuma on aina sosiaalisen tilan rakenteistama. Saussuren aja-
tus kielijärjestelmästä puhuntaa määräävänä ensisijaisena struktuurina merkitsee 
Voloshinovin mielestä paitsi puhunnan sosiaalisuuden kieltämistä myös puhun-

53 Kielen ja kielijärjestelmän tutkimus voi olla diakronista tai synkronista. Diakronisessa tut-
kimuksessa näkökulmana on kielen kehitys ja muuttuminen, kun taas synkroninen tutki-
mus painottaa sellaista kielijärjestelmän ja sen rakenteen analyysia, jossa sulkeistetaan kie-
len muutos tarkastelusta.

54 Voloshinovin mukaan ei ole hetkeä, jolloin kieli voisi muodostaa synkronisen kielijärjes-
telmän; synkroninen järjestelmä voi olla vain konventionaalisena mittapuuna kielen diakro-
nista muutosta tarkasteltaessa, rekisteröitäessä joka hetki tapahtuvia poikkeamia. Synkroni-
nen järjestelmä on olemassa vain jonkin kielenkäyttäjän näkökulmasta ja jollain konkreet-
tisella historian hetkellä. (mt. 84) Reunasen mukaan Voloshinov yksinkertaistaa Saussuren 
ajatusta, sillä myös tämä hyväksyy kielen diakronisen muutoksen. Saussuren näkökulmana 
on järjestelmän tutkiminen, ja se on mahdollista, vaikka tuo järjestelmä on koko ajan muu-
toksen tilassa. (ks. Reunanen 1993, 22–25 ja 1995, 19–22)
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nan ja kielijärjestelmän jatkuvan vuorovaikutuksen ja sen kautta tapahtuvan kie-
len kehityksen huomiotta jättämistä. (Voloshinov 1990, 50–59, 73–75, 103)

Voloshinov korostaa kielen merkityksen riippumista sanan käytön kontekstista. 
Kielellinen muoto ei ole puhujalle tärkeää pysyvänä, aina samana signaalina, vaan 
jatkuvasti muuttuvana merkkinä. Merkin ymmärtämisessä ei ole kysymys muo-
don tunnistamisesta, vaan sen merkityksen ymmärtämisestä lausumassa, siis sen 
uutuuden ymmärtämisestä aina jossain lausumassa, tietyssä kontekstissa. Tällöin 
keskeistä ei ole kielen muotojen identtisyys, vaan se uusi ja konkreettinen mer-
kitys, jonka nuo muodot saavat tietyssä kontekstissa. Voloshinovin mukaan ”sa-
nalla on itse asiassa yhtä monta merkitystä kuin käyttöyhteyttäkin”. (mt. 86–87, 
100–101)

Kun yksilölliset puheaktit ovat aina samanaikaisesti sosiaalisia lausumia, ne eivät 
kerro vain kyseisen yksilön tietoisuudesta, vaan kulttuurista, esimerkiksi omassa 
tutkimusaineistossani suomalaisten Neuvostoliitoa ja venäläisiä koskevista kulttuu-
risista ajattelumalleista. Olennainen osa puhunnan sosiaalisuutta on sen interdis-
kursiivisuus: Bahtiniin nojautuen Ritva Engeström puhuu diskurssin dialogisuu-
desta. Sen mukaan yksittäinen sana sisältää erilaisia ääniä, jokainen puhetapah-
tuma on vuorovaikutuksessa toisten lausumien kanssa. Puhe koostuu aina toisten 
käyttämistä sanoista ja ilmaisutavoista, joita puhuja työstää uudestaan, eli kaikki 
puhe on luonteeltaan dialogista ja intertekstuaalista. (Engeström 1992, 223)

Saussuren teorialla on kritiikistä huolimatta ollut vahva asema näihin päiviin saak-
ka erityisesti syntaksiin ja sanastoon keskittyvässä kielitieteessä. 1960-luvulla kielen 
tutkimuksessa alkoi syntaksin tutkimisen rinnalle nousta kiinnostus kielen mer-
kityssisältöön, semantiikkaan, sekä kielen käyttöön, pragmatiikkaan. Osa kielen 
tutkijoista eteni puolestaan sosiologisempaan tutkimusotteeseen, jossa tekstin ra-
kenteen ja sisällön lisäksi otetaan huomioon kielen käyttöön liittyvä vuorovaiku-
tuskonteksti. Edellä mainittujen tekstilingvistiikan suuntausten rinnalla kehittyi-
vät kielen antropologia, psykolingvistiikka, puheaktiteoria ja kielellisestä muun-
telusta kiinnostunut sosiolingvistiikka. Tarkastelen hiukan lähemmin kahta vii-
meksi mainittua, koska olen saanut niistä molemmista vaikutteita omaan haas-
tattelupuheen analyysitapaani.

Puheaktiteorian tausta on kielifilosofiassa, ja sen perusteoksena pidetään yleises-
ti J.L. Austinin teosta How to do things with words (1962). Sen keskeinen idea oli 
tarkastella puhetta toimintana, tekona jolla on muitakin aspekteja kuin referenti-
aaliseen sisältöön liittyvä totuudellisuus. Puheen tarkasteleminen tekona merkit-
si myös luopumista saussurelaisesta kielijärjestelmän rakenteen tutkimisesta, sen 
sijasta alettiin tutkia kielen käytön funktioita.

Austin jakoi puheteot toteaviin ja kuvaileviin konstatiiveihin (”minä kirjoitan”) se-
kä toteuttaviin performatiiveihin. Performatiivilauseessa puhuja sitoutuu johonkin 
kuulijan suhteen (”toivotan sinulle onnea”), jolloin lauseen totuudellisuus ei ole sel-
vitettävissä. Puheaktiteorian mukaan kaikkiin puhetapahtumiin sisältyy konsta-
tiivisia ja performatiivisia aineksia. Samoin kaikilla lausumilla on niiden semant-
tiseen merkitykseen liittyvän lokutiivisen aspektin lisäksi illokutiivinen ja perloku-
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tiivinen aspekti. Puheen illokutiivinen aspekti liittyy puheaktin funktioon puhu-
jan kannalta: sama propositio voi olla kysymys, väite, toivomus, käsky etc. riippu-
en sitä operoivasta illokutiivisesta voimasta. Perlokutiivisella aspektilla tarkoitetaan 
puhetekoja niiden kuulijoihin tekemän vaikutuksen kannalta (esimerkiksi kuuli-
jan vakuuttaminen, harhauttaminen, saaminen tekemään jotain).

Teemahaastattelu on puheviestintätilanne, jossa vaihdetaan muutakin kuin in-
formatiivisia sanomia; haastattelupuheenvuoroilla on muitakin funktioita kuin 
kertoa jotain todellisuudesta. Puheaktiteorian käsitteet auttavat jäsentämään näi-
tä erilaisia funktioita. Haastattelupuheenvuorojen sisällön merkityksen tarkaste-
lu liittyy niiden lokutiiviseen aspektiin, se vastaa mitä?-kysymykseen. Perlokutii-
visen aspektin tutkimus tarkastelee haastattelupuheenvuorojen vaikutuksia kuu-
lijaan. Illokutiivinen aspekti puolestaan painottaa haastattelupuheen funktiota ja 
sävyä, se liittyy miten sanotaan? -kysymykseen. Tavanomainen laadullinen kuvai-
lu on ensisijaisesti kiinnostunut tutkittavan puheen lokutiivisesta aspektista, kun 
taas omassa diskurssinalyyttis-laadullisessa sisällön erittelyssäni kiinnitän sen li-
säksi huomiota haastattelupuheiden illokutiiviseen aspektiin.

Yksi keskeinen puhetekojen funktioihin liittyvä asia on niiden illokutiiviseen as-
pektiin liittyvä modaalinen merkitys. Modaalisuuden avulla puhuja voi ottaa kan-
taa käsillä olevaan proposition varmuuteen tai todistettavuuteen, tai sitten hän voi 
modaalisuuden avulla ilmaista oman mielipiteensä ko. propositiosta. Lauseen pro-
positionaalista sisältöä arvioivia, heikentäviä ja varmistavia seikkoja kutsutaan yh-
teisellä nimellä modaaliset merkitystekijät. Nämä eivät ole yksinomaan lingvisti-
siä keinoja, sillä modaalisuuden ilmaisu voi yhtä hyvin tapahtua para- tai ekstra-
lingvistisin keinoin55. (Leiwo 1980, 21)

Omassa haastattelupuheen analyysissani tarkastelen puheaktiteorian tapaan pu-
hetta sosiaalisena käytäntönä, jolla on muitakin kuin referentiaalinen funktio. 
En kuitenkaan nojaudu puheaktiteorian käsitteistöön, en jaa tutkittavia lausu-
mia konstatiiveihin ja performatiiveihin, vaan erittelen niiden illokutiivisia sävy-
jä puheen retoristen piirteiden perusteella. Irrallisten puheaktien analysoimisen 
sijasta tarkastelen haastattelupuheita koko ajan yhteydessä historialliseen ja kult-
tuuriseen kontekstiin sekä keskustelun vuorovaikutuksessa rakentuvaan sisäiseen 
kontekstiin.

Kun haastateltava Neuvostoliitosta puhuttaessa sanoo ”toivon, että saisivat vapau-
den”, on puheaktiteorian mukaan kysymys performatiivilauseesta, jonka illokutii-
visena funktiona on toivomus. Lauseen ymmärtäminen yksinomaan toivomuksek-
si on mielestäni liian muodollinen tulkinta. Omassa analyysitavassani tarkastelen 
”toivon, että saisivat vapauden” -lausumaa paitsi tulevaisuutta koskevana toivomuk-
sena myös puhujan retorisena tapana ilmaista käsityksensä Neuvostoliiton nykyto-

55 Paralingvistisistä modaalisista merkitystekijöistä on kysymys esimerkiksi äänensävyn ja  
-voimakkuuden muutoksissa, jotka voivat merkitä sanottavan asian epävarmuutta (hiljainen 
puhe) tai varmuutta (puheen volyymin nousu ja sävyn varmuus). Ekstralingvistisiä modaa-
lisia merkitystekijöitä ovat esimerkiksi nyökkäys, pään pudistus tai muut sanallista propo-
sitiota vahvistavat tai kyseenlaistavat eleet.
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dellisuudesta. Esimerkki osoittaa puheaktien kontekstittoman tarkastelun riittä-
mättömyyden: yksittäisten lauseiden eri aspektien erottelu on hedelmällisempää, 
kun se yhdistetään ko. tekstiin liittyvän kontekstin eri tasojen analyysiin.

Sosiolingvistiikka pyrkii selittämään kielellistä muuntelua kielenulkoisten muut-
tujien perusteella. Tällaisia ovat sosiaalinen asema, sukupuoli ym. puhujaan liit-
tyvä vaihtelu tai sitten puhetilanteeseen liittyvä vaihtelu. Sosiolingvistinen tut-
kimus oli alkuvaiheessa ja paljolti nykyäänkin syntaksin tasoon rajoittuvaa kielen 
ja puhetyylin tutkimusta, jonka analyysimenetelmät saattoivat olla kvantitatiivi-
sia (ks. esim. Nuolijärvi 1989) tai kvalitatiivisia.

Stubbs arvostelee perinteistä sosiolingvististä tutkimusta siitä, että sen analysoimat 
tekstit on poimittu irralleen keskustelun kontekstista. Ratkaisuksi hän esittää ete-
nemistä ilmauksista diskursseihin. Monet sosiolingvistit ovatkin edenneet diskurs-
sien tutkimiseen vastauksena perinteisen kielitieteen rajoittuneisuudelle. Lauseen 
ja sitä pienempien kielen yksikköjen tutkiminen on arvioitu riittämättömäksi, ja 
analyysin kohteeksi on haluttu ottaa myös lauseiden ”yläpuolella” oleva taso. Dis-
kurssiyksiköt kuten luento, keskustelu, puhe, tarina ovat tämä kielen rakenneorga-
nisaation ylempi taso. (Stubbs 1983, 1–8)

Stubbsin mukaan diskurssien tutkimiseen suuntautunut sosiolingvistiikka on 
usein etnometodologista, laadullista keskusteluntutkimusta, jossa ollaan kiinnos-
tuneita siitä, mitä ihmiset puhuvat toisilleen arkipäivän tilanteissa kuten kadul-
la, pubissa, bussissa, lääkärin vastaanotolla. Tällainen sosiolingvistinen keskuste-
luntutkimus onkin yhtäältä kielitieteen ja toisaalta sosiologian ja sosiaalipsykolo-
gian suunnasta lähteneiden tutkimusten kohtausalue. Siinä analysoidaan, miten 
puhe ihmisten välillä on organisoitu, mikä tekee siitä koherenttia ja ymmärrettä-
vää, kuinka keskustelun kulkua ylläpidetään ja kuinka se lopetetaan. (mt., 7–10;  
Nuolijärvi 1990, 114–119)

Yhtäläisyyksistä huolimatta sosiolingvistinen keskusteluntutkimus poikkeaa ”puh-
taasta” etnometodologisesta keskustelunanalyysistä. Sosiolingvistit selittävät kie-
lellistä muuntelua ja diskurssien käytön vaihtelua joko puhujan ikään, sukupuo-
leen tai sosiaaliseen asemaan liittyvillä taustatiedoilla (dialektaalinen variaatio) 
tai haastattelutilanteen vaihtelulla (diatyyppinen variaatio) tai sitten molemmil-
la. Etnometodologit puolestaan lähtevät keskustelunanalyysissaan itse keskuste-
lusta ja sen sisäsyntyisestä vuorovaikutuskontekstista, ja samalla he pyrkivät sul-
keistamaan keskustelijoiden taustatiedot ja tilanteen ulkoiset kontekstitekijät ko-
konaan tarkastelun ulkopuolelle.56

Soveltamani puhetekstin analyysin logiikka on samankaltainen kuin sellaisessa 
sosiolingvistisessä tutkimuksessa, jossa tarkastelun kohteena on tekstin diatyyp-
pinen eli tilannekohtainen variaatio. En kuitenkaan pyri niin tarkkaan kielellis-
ten keinojen erittelyyn kuin varsinaiset kielentutkijat, vaan tyydyn rajoitettuun 
puheen retoristen keinojen analyysiin. En ole kiinnostunut variaatiosta kielen ra-

56 Sosiolingvistiikan ja keskustelunanalyysin suhdetta on tarkastellut mm. itse kielitieteen 
suunnasta keskusteluntutkimusta lähestynyt Nuolijärvi (1990, 114–128).
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kenteen tai kehityksen näkökulmasta, vaan pohdin, mitä haastattelupuheen re-
toriikan vaihtelu kertoo yhteiskunnasta, Neuvostoliiton ja venäläisyyden roolis-
ta suomalaisuudessa. Yhteistä omalle lähestymistavalleni ja em. sosiolingvistii-
kan suunnalle on funktionaalinen näkökulma, pyrkimys selvittää eri tilanteissa 
käytettävien kielellisten keinojen sosiaalista merkitystä ja seurauksia. (ks. Pauno-
nen 1980, 45–52)

3.2.6.2. Keskustelunanalyysi lähtökohtana
Samaan aikaan kun lingvistit alkoivat etsiä yhteiskunnallisia syitä kielelliselle 
muuntelulle, sosiologit ja yleensä yhteiskuntatieteilijät etenivät päinvastaiseen 
suuntaan: yhtäältä strukturalismin, toisaalta etnometodologisen sosiaalipsykolo-
gian kautta he kiinnostuivat omalla tahollaan kielen, diskurssien ja keskustelun 
vuorovaikutuksen tutkimisesta. Ideana tässä lingvistiikkaa lähestyvässä sosiolo-
giassa ja sosiaalipsykologiassa oli yhteiskunnan makrotason ongelmien tutkimi-
nen tekstien mikrotasolla.

Yhteiskuntatieteilijöiden lähestymistavat diskurssianalyysiin voidaan jakaa karke-
asti kahteen tyyppiin: ranskalaiseen ja anglosaksiseen diskurssianalyysiin. Edel-
lisen lähtökohdat ovat lingvistiikassa ja strukturalismissa, ja se tarkastelee ennen 
muuta kirjallisia tekstejä ja niiden esityksen muotoa. Anglosaksisen diskurssiana-
lyysin juuret ovat antropologiassa, sen metodinen lähestymistapa pohjautuu psy-
kologiaan ja sosiologiaan, ja tutkimuskohteena ovat puhutut tekstit, ennen muuta 
arkikeskustelut, joita tarkastellaan niiden sisäisen kommunikaation näkökulmasta. 
(Koivisto & Suikkanen 1992, 102) Tässä luvussa tarkasteltava keskustelunanalyy-
si on edellä kuvatun anglosaksisen diskurssianalyysin erityinen muoto57.

Keskustelunanalyysi (conversation analysis) on etnometodologisen sosiaali-
psykologian piirissä kehittynyt tutkimustapa. Siinä huomion kohteena on keskus-
telun vuorovaikutuksen rakentuminen, ja lähtöajatuksena on sosiaalisten toimijoi-
den pyrkimys yhteisymmärrykseen. Metodologisesti keskustelunanalyytikot ko-
rostavat aineistokeskeistä tutkimusta, jossa teoriaa kehitetään induktiivisesti ha-
vaintojen pohjalta. Ennakkohypoteesit eivät ole vain tarpeettomia, vaan vahin-
gollisia tutkimuksen rajoittajia.

Keskustelunanalyysin hypoteettisena lähtökohtana on ajatus kaiken sosiaalisen 
toiminnan säännönmukaisuudesta, jota voidaan tutkia arkielämän yksityiskohtia, 
esimerkiksi luonnollisia keskustelutilanteita hyvin tarkasti erittelemällä. Suunta-
uksen perustanlaskijoihin kuuluvien Harold Garfinkelin ja Harvey Sacksin mu-
kaan kaikessa ihmisen tekemisessä on joku järjestys, jota voidaan tutkia. Tavan-
omaisiin arkikeskusteluihin kuuluvilla säännönmukaisuuksilla on keskeinen mer-

57 Edellä totesin, kuinka myös kielen tutkimuksen suunnasta on edetty samankaltaiseen kes-
kusteluntutkimukseen (ks. Nuolijärvi 1989 ja 1990). Hakulinen (1989a, 18) painottaa tä-
män siirtymän ongelmallisuutta, koska kieli-tieteellinen tekstintutkimus ja keskustelunan-
alyysi ovat toisensa poissulkevia menetelmiä. Tässä keskustelunanalyysin esittelyssä nojau-
dun pääasiassa etnometodologista suuntaa edustaviin lähtei-siin (Heritage 1984 ja 1988; 
Heritage & Atkinson 1984; Sacks 1984).
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kitys yhteiskunnan moraalisen järjestyksen rakentajina. Etnometodologien mu-
kaan arkikeskustelujen vuorovaikutus on institutionaalista, koska se rakentuu 
konventionaalisten sosiaalisten tapojen mukaisesti. Niistä poikkeavien tapausten 
analyysi on osa säännönmukaisuuksien olemassaoloa vahvistavaa metodia; poik-
keustapausten kontekstuaalinen analyysi auttaa ymmärtämään institutionaalisia 
säännönmukaisuuksia.

Keskustelunanalyysissa puhetta tarkastellaan aina kiinteässä yhteydessä konteks-
tiinsa. Heritage painottaa vuorovaikutuksen sisäisesti rakentuneen kontekstin en-
sisijaisuutta (Heritage 1984, 283). Keskusteluntutkijat eivät ole kiinnostuneita pu-
hetapahtuman historiallisesta tai kulttuurisesta kontekstista tai puhujien henkilö-
kohtaisesta taustasta, vaan vuorovaikutuksen kuluessa rakentuvasta kontekstista. 
Tämä merkitsee, että vuorovaikutuksen kaikkia puheenvuoroja tarkastellaan sekä 
keskustelutilanteen tuottamina että tuota tilannetta koko ajan rakentavina.

Analyysissa kiinnitetään huomio vuorovaikutuksen pieniinkin yksityiskohtiin ku-
ten äänenpainoihin, päällekkäispuhuntoihin, sisäänhengityksiin, taukojen pituuk-
siin jne,, eikä mitään vuorovaikutuksen osaa pidetä ennakolta irrelevanttina. Siksi 
keskustelun pikkutarkka litteraatio on tutkimuksen välttämätön edellytys. Kie-
lentutkimuksen klassikkoon Sapiriin viitaten Sacks vertaa ihmisen kielellistä ka-
pasiteettia nosturiin, josta tavanomaisessa arkipuheessa käytetään vain ovikellon 
vaatima energiamäärä. Sacksin mukaan lingvistit ovat kielijärjestelmän tutkimuk-
sessaan pyrkineet selittämään nosturia ja unohtaneet ovikellon. Satunnaisen arki-
puheen tutkimatta jättämisellä voi olla merkittäviä sosiaalisia seurauksia. Sacksin 
mukaan pientenkin ilmiöiden pikkutarkka tutkiminen voi antaa valtavasti ym-
märrystä yhteiskunnan sosiaalisesta järjestyksestä. (Sacks 1984, 23–24)

Itse analyysissa keskeistä on tarkasteltavan keskustelun vuorovaikutuksen jaksot-
taisen organisaation selvittäminen. Analyysiyksikköinä ovat keskustelun jaksot, 
puheenvuorojen aloitukset ja lopetukset, aiheen vaihdokset ja muut käänteet sekä 
puheenvuorojen vaihtoon liittyvät vierusparit. Vierusparit on selvin esimerkki in-
teraktion rakentumiseen vaikuttavista puheen kulttuurisista preferenssirakenteista: 
niiden mukaan kysymys edellyttää vastausta, kutsu hyväksymistä jne. Vieruspareil-
la on normatiivinen luonne, ja preferoidun ilmaisun korvaaminen jollain muulla 
tavoin on kulttuurisesti ”sopimatonta”, mikä voi ilmetä puheen pienissä yksityskoh-
dissa (ylimääräinen tauko, änkytys, äänenvärin muutos). Poikkeustapausten, esi-
merkiksi keskustelun odottamattomien ei-preferoitujen käänteiden pikkutarkka 
tutkimus on yksi tapa tutkia ja selittää yhteiskunnan moraalista järjestystä.

Keskustelun vuorovaikutuksen käänteitä eritellessään Heritage kiinnittää huomio-
ta siihen, miten vuorovaikutuksen osapuolet pyrkivät ”kasvojensa säilyttämiseen”. 
Heritagen mukaan kasvojen säilyttäminen on esimerkki institutionaalistuneesta 
sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisen solidaarisuuden verkosta, jossa puhujat pyr-
kivät paitsi säilyttämään omat kasvonsa myös auttamaan keskustelukumppanin 
kasvojen säilymistä. Toisen osapuolen lähtökohtien huomioon ottaminen ilmenee 
vuorovaikutuksen sisäisessä organisaatiossa muun muassa keskustelun käänteiden 
ajallisen järjestyksen rakentumisena. Esimerkiksi kutsusta ei yleensä kieltäydytä 
suoraviivaisesti, vaan institutionaalistuneen järjestyksen mukaan ensin pelaste-
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taan omat ja kutsujan kasvot, sitten kieltäydytään. (ks. Heritage 1988, 136–138) 
Neuvostoliittoa koskevissa keskusteluissa tämän kaltainen pyrkimys kasvojen säi-
lyttämiseen, esiintymiseen kunnon kansalaisena, tuli selvästi esiin.

Keskustelunanalyytikot arvostelevat puheaktiteoriaa keskustelun sisäisen konteks-
tin huomiotta jättämisestä. Ilmaisujen tarkastelu konventionaalisina sosiaalisina 
tekoina on samantapainen molemmissa metodeissa. Mutta kun puheaktiteoriassa 
lausumia tarkastellaan eristyksissä tehtyinä tekoina ja selitykset annetaan niiden 
semanttisen merkityksen ja ulkoisen kontekstin perusteella, keskustelunanalyy-
sissa keskeistä on ilmauksien sijainti ja osuus vuorovaikutuksen jaksoissa. Tällöin 
ilmaisun illokutiivinen voima ei riipu vain sen syntaktisesta rakenteesta, vaan se 
määräytyy suhteessa vuorovaikutuksen edelliseen ilmaukseen tai ilmausten jouk-
koon. Toisin sanoen puheen illokutiivinen sävy tai voima liittyy siihen, mitä lau-
suma toteuttaa suhteessa edellisiin lausumiin. (Heritage & Atkinson 1984, 5–6)

Oma tutkimusintressini poikkeaa keskusteluntutkimuksesta kahdessa olennai-
sessa kohdassa: Ensinnäkään en ole kiinnostunut keskustelun interaktion muo-
dosta sinänsä enkä yhteiskunnan moraalisen järjestyksen rakentumisesta yleises-
ti, vaan ainoastaan suhteessa Neuvostoliittoa koskevaan puheeseen. Haastatel-
tavien käsitys ”oikeasta” virallisen ulkopolitiikan mukaisesta puhetavasta taval-
laan vastaa etnometodologien korostamaa yhteiskunnallista järjestystä. Neuvos-
toliittoa koskevia haastattelupuheita tutkimalla voidaan siis päästä perille niistä 
suomalaisen kulttuurin piirteistä, jotka määrittävät suomalaisten suhtautumista 
Neuvostoliittoon.

Toiseksi, analyysitapani poikkeaa keskusteluntutkimuksesta siinä, että en nojau-
du yksinomaan haastatteluaineistoon, vaan kulttuurinen konteksti ja abduktiivi-
seen päättelyyn perustuvat johtolangat ovat koko ajan mukana analyysissani. Ai-
neiston laajuudesta ja puutteellisesta litteraatiosta johtuen en pyri noudattamaan 
keskustelunanalyytikkojen pikkutarkkaa keskustelun käänteiden tutkimustapaa. 
Kuitenkin monia keskusteluntutkijoiden metodisia ideoita – ennen muuta vuo-
rovaikutuksen sisäisesti rakentuvan kontekstin tärkeys – voidaan yhdistää sovel-
tamaani haastattelupuheen retoristen piirteiden erittelyyn, jonka tavoitteet ovat 
rajoitetummat kuin keskustelunanalyysissa.

3.2.6.3. Kaksi lähestymistapaa diskurssianalyysiin
Jo aiemmin (luvussa 2.4.) määrittelin diskurssin sosiaalisissa käytännöissä raken-
tuvaksi ja niitä edelleen rakentavaksi merkityssuhteiden järjestelmäksi, joka mah-
dollistaa ja rajaa maailman näkemisen tietystä näkökulmasta. Diskurssianalyy-
sia pidän monenlaista tutkimusta sisältävänä väljänä metodologisena viitekehyk-
senä, jonka tutkimustraditiot voidaan ryhmitellä monin perustein. Yhtäällä kie-
litieteen eri suuntausten mielenkiinto on laajentunut syntaksin tutkimisesta lau-
setta suurempien diskurssiyksiköiden analysoimiseen ja toisaalla yhteiskuntatie-
teilijät ovat kiinnostuneet kielen tutkimisesta avaimena yhteiskunnallisten ilmi-
öiden ymmärtämiseen.

Yhteiskuntatieteiden suunnasta diskurssianalyysia tarkasteleva Veikko Pieti-
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lä (1986, 48–49) pitää sen eri traditioita yhdistävänä piirteenä niiden liittymis-
tä kieleen, tekstien tuottamiseen. Kielitieteen suunnasta diskurssianalyysia lähes-
tyvä Stubbs (1983, 9–10) sanoo käyttävänsä tuota termiä silloin, kun tutkitaan 
kieltä lauseen ”yläpuolella” ja kysymyksessä on luonnollinen kieli (”naturally oc-
curring language”). Mutta myös ei-tekstuaaliset käytännöt ja niihin liittyvät mer-
kitysjärjestelmät ovat tekstien rinnalla diskurssinalyysin kohteina (Jokinen & Ju-
hila & Suoninen 1993). Edellä kuvattujen lähestymistapojen lisäksi diskurssiana-
lyysin nykyiset suuntaukset voidaan jaotella hyvin monin tavoin: voidaan puhua 
analyyttisestä, etnometodologisesta, feministisestä, kognitiivisesta, kriittisestä ja 
poststrukturalistisesta diskurssianalyysista (ks. Jokinen & Juhila 1999; Pietikäi-
nen 2000, 56–93).

Seuraavassa keskityn kahteen erityyppiseen diskurssianalyysin suuntaukseen, jois-
ta molemmista sain vaikutteita 1990-luvun alussa etsiessäni menetelmää Neuvos-
toliittoa koskevien teemahaastattelujen analysoimiseksi.

Teun A. van Dijk on esimerkki kielitieteestä diskurssitutkimuksen kautta yhteis-
kuntatieteen suuntaan edenneestä tutkijasta. Laajojen, ennen muuta journalisti-
sia tekstejä koskevien empiiristen tutkimusten perusteella hän on kehitellyt perus-
teellisen mallin erilaisten tekstien analyysia varten. Diskurssianalyysi on van Di-
jkin mukaan oma lähestymistapansa, jossa kuitenkin lainataan teoreettisia käsit-
teitä kielentutkimuksesta, psykologiasta, keskusteluanalyysistä, puheen etnogra-
fiasta, sosiolingvistiikasta ja mikrososiologiasta. (van Dijk 1987, 32 ja 1988a, 3–
8;  Hoikkala 1990; Pietikäinen 2000, 80–89)

Van Dijk painottaa diskurssien olevan kulttuurisia ja sosiaalisia tuotteita, jois-
sa ja joiden kautta ideologiat ja merkitykset ilmaistaan ja uusinnetaan. Diskurs-
sianalyysin tehtävänä on tekstin mikro- ja makrotason rakenteen ja niiden keski-
näisen vuorovaikutuksen tutkiminen kiinteässä yhteydessä niiden sisällön ja kon-
tekstin kanssa. Van Dijk tarkastelee diskursseja kiinteässä yhteydessä kognitiivi-
siin rakenteisiin. Diskurssianalyysi on hänen mielestään uusi tieteenala, joka tut-
kii kielen käyttöä ”kaikista mahdollisista perspektiiveistä”. (van Dijk 1987, 25–
26, 39 ja 1991, 44–49).

Uutistekstien58 lisäksi van Dijk on soveltanut diskurssinalyysia mm. etnisiä stereo-
typioita koskevien teemahaastattelujen analysoimiseen. Tällöin haastateltujen pu-
he ei ollut ainoa tarkastelun kohde, vaan analyysissa pyrittiin selvittämään haas-
tattelupuheen diskurssien yhteys institutionaalisiin diskursseihin, joita ovat esi-
merkiksi joukkoviestinnän, politiikan ja koululaitoksen puhetavat. Analyysi on 
sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista, pääpaino on kuitenkin jälkimmäisessä. 
(van Dijk 1987, 20–21)

Van Dijkin mukaan etniset ennakkoluulot tuotetaan ja uusinnetaan sosiaalisesti 
diskurssissa, koska jokapäiväisessä elämässä kokemukset muotoillaan ja uu-
sinnetaan puheen kautta. Hän painottaa diskurssin ymmärtämistä sosiaalisek-

58 Van Dijkin tapaa analysoida etnisyyttä ja rasismia koskevia uutisia käsittelen tämän teok-
sen 5. luvussa.
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si vuorovaikutukseksi (mt. 32–33), mutta hänen soveltamansa vuorovaikutuk-
sen tutkimus poikkeaa keskustelunanalyysistä: se ei ole niin pikkutarkkaa, eikä 
van Dijk sulkeista ulkoista kontekstia, vaan ottaa sen huomioon tärkeänä tekijä-
nä analyysissaan.

Neuvostoliittoa ja venäläisiä koskeva teemahaastatteluaineistoni on laaja, ja 
analyysimetodi on mitoitettava sen ja käytettävissä olevien resurssien mukaan. 
Omassa analyysitavassani en vertaile puheen Neuvostoliitto-diskursseja tiedotusvä-
lineiden ym. yhteiskunnallisten instituutioiden diskursseihin. Sen sijaan olen omak-
sunut van Dijkilta kaksi metodista ideaa: tekstin tiivistämisen semanttisiksi mak-
ropropositioiksi sekä niiden retoristen ominaisuuksien tutkimisen.

Van Dijkin mallin mukaisessa makroanalyysissa tekstin mikrotason propositioista 
tiivistetään semanttisten transformaatiosääntöjen (makrosääntöjen) avulla ylem-
män tason ja samalla yleistetympiä makropropositioita. Niiden hierarkkisen jär-
jestämisen avulla van Dijk luo diskurssin rakennetta kuvaavia makrostruktuure-
ja. Itse asiassa monimutkaisessa operaatiossa on kysymys tekstin semanttisen si-
sällön pelkistämisestä ja tiivistämisestä. Menetelmä viittaa formalistisen kielitie-
teen traditioon, vaikka tekstin kieliopilliseen rakenteeseen liittyvät seikat jäte-
tään huomiotta makropropositioita ja –struktuureita rakennettaessa. Menetelmä 
auttaa jäsentämään tekstin sisältöä ja kuvaamaan sen rakennetta, mutta samalla 
analysoitavan tekstin informaatio supistuu. (ks. Hoikkala 1989b, 97–101; Pieti-
käinen 2000, 83–88)

Monimutkaiset transformaatiosäännöt auttavat tutkimuksen lukijaa seuraamaan, 
miten makropropositiot on tiivistetty alkuperäisestä tekstistä, mutta lopputuloksen 
kannalta transformaatiosääntöjen eksplikoinnin hyöty on kyseenalainen. Omassa 
analyysissani tiivistin sisällölliset makropropositiot samaan tapaan kuin van Di-
jk, mutta tein sen perustelematta ratkaisujani van Dijkin transformaatiosääntö-
jen avulla.59 Makropropositioiden muodostaminen on analyysissani vain aineis-
ton jäsentämisen tapa.

Toinen van Dijkilta lainaamani idea on edellä kuvattujen makropropositioiden re-
toristen ominaisuuksien erittely. Omassa analyysissani en pyri van Dijkin tapaan 
selittämään puhujan asenteita ja kognitiivisia rakenteita, vaan pyrin retoristen omi-
naisuuksien erittelyllä kuvaamaan ja selittämään kielen käytön erilaisia funktioita 
eri tilanteissa. Tämän kielen käytön variaatioita ja funktioita painottavan näkö-
kulman omaksuin puolestaan Jonathan Potterilta ja Margaret Wetherelliltä. 

Jonathan Potter ja Margaret Wetherell tarkastelevat diskurssianalyysia vuonna 1987 
ilmestyneessä teoksessaan Discourse and Social Psychology selvästi eri näkökulmas-

59 Kysymys on ennen muuta työekonomiasta. Transformaatiosääntöjä on sovellettu mm. 
Hoikkalan (1989b), Lempiäisen ja Virtasen (1990) ja Välimäen (1990) tutkimuksissa. Nois-
sa tutkimuksissa esitettyihin johtopäätöksiin olisi päässyt vähemmälläkin vaivalla ilman, et-
tä analyysin seurattavuus ja validius olisi kärsinyt. On muistettava, että myös sellaisessa tut-
kimuksessa, jossa transformaatiosäännöt ja niiden mukaiset operaatiot eksplikoidaan, teks-
tin semanttiset tiivistykset tehdään subjektiivisesti ja intuitiivisesti. Van Dijk itsekin myön-
tää makrosääntöjen käytön olevan subjektiivista (1988b, 32–34).
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ta kuin van Dijk. He ilmoittavat kiinnostuksensa kohteeksi diskurssit sinänsä ja 
niistä johtuvat sosiaaliset seuraukset. He sulkevat tarkastelustaan pois kognitiivi-
sen näkökulman, lingvistiset kysymykset sekä eri sosiaalisten ryhmien kielenkäy-
tön eroja tutkivan sosiolingvistisen näkökulman (mt., 7). Läpi teoksen toistuva-
na ajatuksena on, että diskurssianalyysi ei ole kiinnostunut ihmisten asenteista ei-
kä ylipäänsä siitä, mitä nämä ajattelevat.

Potterin ja Wetherellin varsin tiukka rajanveto ei merkitse kognitiivisen nä-
kökulman tuomitsemista vääräksi; he vain painottavat oman ei-kognitiivisen dis-
kurssikäsityksensä sopivan paremmin sosiaalisten ilmiöiden tutkimiseen. He pi-
tävät diskursseja sosiaalisina käytäntöinä, joiden merkitys ei riipu suoraviivaisesti 
ulkoisista referenteistä, vaan ilmaisujen yhteydestä paikallisiin ja laajempiin dis-
kursiivisiin kehyksiin. (Wetherell & Potter 1988, 168–169)

Asenteiden sijasta Potter & Wetherell ovat kiinnostuneita kielellisten selontekojen – 
esimerkiksi haastattelupuheen – funktioista, variaatiosta ja konstruktioista. Funk-
tion käsite perustuu – kuten puheaktiteoriassa ja etnometodologiassa – siihen, että 
puhuessaan ihminen aina tekee asioita, joilla on tarkoitettuja tai tarkoittamatto-
mia seurauksia. Funktio voi olla erillinen ja konkreettinen, kuten esimerkiksi seli-
tys, syytös, anteeksipyyntö tai vaikkapa kahvikupin pyytäminen. Puheenvuorolla 
voi olla myös globaali funktio, esimerkiksi jonkun yhteiskunnallisen ryhmän val-
lan legitimointi.60 (mt., 169; Potter & Wetherell 1987, 32–33)

Puheaktien funktiot voivat olla eksplisiittisiä ja siten helposti tunnistettavissa; 
tämä koskee erityisesti konkreettisia pyyntöjä ym. performatiivimuotoja. Mutta 
pyynnöt tai kutsut voivat olla myös hyvin epäsuorasti esitettyjä. Puheaktien ei-
eksplisiittisyys voi olla tietoista tai tiedostamatonta; esimerkiksi Neuvostoliitosta 
puhuttaessa oli odotettavissa sekä intentionaalista että tarkoittamatonta ei-ekspli-
siittisyyttä. Myös keskustelussa käytettävät käsitteet saattavat kummankaan osan-
ottajan tiedostamatta synnyttää tai uusintaa tietynlaisia ideologisia ajattelumal-
leja, jotka eivät tule näkyviin pelkän puheen kuvailun kautta. (Wetherell & Pot-
ter 1988, 170)

Funktioiden tunnistaminen tapahtuu erittelemällä puheen kielellistä variaatiota. 
Analyysissa lähdetään siitä, että eri funktioita ilmentävät erilaiset ilmaisutavat, ja 
juuri niiden vaihtelua tutkimalla voidaan päästä perille puheen funktioista.

Haastateltavan puheen vaihtelevuus ja ristiriitaisuus ovat ongelmia asennetutkijalle, 
joka pohtii mikä on puhujan ”oikea” kanta, todellinen mielipide. Potter ja Wet-
herell pitävät puheen variaatiota luonnollisena asiana; kaikki vaihtelevat selonteot 
ovat yhtä oikeita ja todellisia. Tai tarkemmin sanottuna niiden totuudellisuutta on 
mahdoton selvittää, eikä se ole diskurssinalyysin kiinnostuksen kohteena. Lähtö-
kohtana on sosiaalisen todellisuuden ristiriitaisuus; siksi haastattelupuheestakaan 
ei pyritä löytämään johdonmukaista yhtä ”totuutta”. Diskurssianalyysin tehtävänä 

60 Diskurssien yhteyttä valtaan ja niiden ideologisia funktioita on käsitellyt perusteellisem-
min Fairclough (1989 ja 1992).



99

on selvittää, missä tilanteessa tutkittavat selonteot vaihtelevat, miten ne ovat ra-
kentuneet ja mitä funktioita ja seuraamuksia erilaisilla puhetavoilla voi olla.

Puheen funktioihin liittyvä vaihtelevuus ilmenee erilaisina kielellisinä konst-
ruktioina, jotka osoittavat, miten selonteot on ”rakennettu” käytössä olevista kie-
lellisistä resursseista61. Termi konstruktio kuvaa hyvin sitä, kuinka kysymys on ak-
tiivisesta valinnasta, jossa jotkut kielen resurssit otetaan mukaan ja toiset hylätään. 
Konstruktio riippuu siitä, mitä kunkin kielellisen version avulla ”tehdään”, mutta 
tekeminen ei ole läheskään aina intentionaalista tai tietoista. Konstruktion käsi-
te korostaa myös puheen seurauksia tuottavaa luonnetta: ihmiset kokevat monet 
asiat vain kielellisten versioiden avulla, ja näin puheteot rakentavat sosiaalista to-
dellisuutta. Kaikki kielenkäyttö on diskurssianalyytikolle rakentavaa ja seurauksia 
tuottavaa, ja kiinnostavimpia ovat juuri kielenkäytön ei-intentionaaliset seurauk-
set. (Potter & Wetherell 1987, 33–34; Wetherell & Potter 1988, 171–172)

Esimerkiksi etnisiä ennakkoluuloja ja rasismia tutkittaessa perinteisen asennetut-
kimuksen ongelmana on ihmisten puheiden ristiriitaisuus. Jos haastateltava ei ha-
lua leimautua rasistiksi, hän saattaa tuoda etniset ennakkoluulonsa esiin vain vä-
häisinä vihjeinä tai epäröintinä. Asennetutkimuksissa voidaan kehittää yhä hie-
nostuneempia kyselytapoja, mutta niiden avulla on vaikea havaita ja mahdoton 
mitata sitä, että ihminen voi suhtautua kysyttävään asiaan myönteisesti ja kiel-
teisesti yhtä aikaa. Potterin ja Wetherellin diskurssikäsityksen mukaan ihmiset 
käyttävät kieltä – ja tämä koskee myös asenteellisia väittämiä – funktionaalises-
ti, vaihtelevasti tilanteen mukaan. Diskurssianalyysissa puhe käsitetään todelli-
suuden rakentajaksi, jolloin vastatessaan kysymykseen ihminen tekee muutakin 
kuin ilmaisee asenteensa, yhdellä puheenvuorolla voi olla samanaikaisesti monia 
funktioita. Vastaavasti eri henkilöt voivat ”tehdä eri tekoa” vastatessaan samaan 
kysymykseen. Siksi rasismia tutkittaessa kiinnostuksen kohteena ei ole, onko jol-
lain henkilöllä rasistisia ajatuksia, vaan mitä mahdollisia rasistisia seurauksia tut-
kittavalla puheella voi olla. (Potter & Wetherell 1987, 43–53;  Wetherell & Pot-
ter 1988, 173–182)

Suomalaisten venäläisiä koskevien käsitysten taustalla on erityisen paljon risti-
riitaisia tekijöitä. Kuvitellaanpa, että on talvi 1989 ja haastatellaan 50-vuotias-
ta miestä, jonka isoisä kuollut punavankina ja isä talvisodassa. Mies työskentelee 
Neuvostoliiton-kauppaa käyvässä metallitehtaassa, jossa lähimmät hyvät työtove-
rit ovat kommunisteja, ja hän arvostaa näiden toimintaa työpaikalla. Vapaa-aika-
naan mies toimii jääkiekkoseurassa, jossa ilmapiiri on hyvin Neuvostoliiton vas-
tainen. Mies on kerran käynyt Leningradissa, ihaillut kulttuuria, mutta tullut ra-
vintolaillan päätteeksi ryöstetyksi. Lisäksi on vielä otettava huomioon 1940- ja 50-
luvun koululaitoksen välittämät käsitykset Neuvostoliitosta ja venäläisistä, samoin 
tiedotusvälineiden ja virallisen ulkopoliittisen liturgian vaikutukset.

Haastattelutilanteessa edellä kuvatun miehen ”käytettävissä” on laaja ristiriitaisten 

61 Potterin ja Wetherellin konstruktio-käsite liittyy luvussa 2.4 kuvattuun Suart Hallin aja-
tukseen ideologioiden rakentumisesta merkitysketjujen kautta ja Voloshinovin ajatukseen 
kielellisten ilmaisujen rakentumisesta.
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ajattelumallien ja puhetapojen ”arkisto” (ks. luku 2.4.). Se, mitä hän sieltä valitsee 
ja esittää, saattaa olla hyvin tilannesidonnaista.62 Kun asennetutkija pohtii, mikä 
on miehen todellinen mielipide, Potteria ja Wetherelliä seuraava diskurssianalyy-
tikko tarkastelee miehen haastattelulausuntojen vaihtelun ja puheen konstrukti-
on perusteella sen funktioita ja mahdollisia yhteiskunnallisia seurauksia. Kun ana-
lyysi kytketään tiiviisti puheen kontekstiin, haastattelutilanteen ohjailevat kysy-
mykset ja muut ”vinoutumat” eivät estä analyysia, pikemminkin niistä saattaa ol-
la hyötyä erilaisten ajattelumallien ja puhetapojen ymmärtämisessä.

3.2.6.4. Retoriikan teoria lähtökohtana
Hilkka Summa on vertaillut diskurssianalyyttistä lähestymistapaa retoriikkaan eli 
kielen käyttämisen teoriaan. Lähinnä Foucault’n tiedon arkeologiaan nojautuen 
Summa määrittelee diskurssianalyysin samaan tapaan ei-referentiaaliseksi kuin 
Potter ja Wetherell. Siinä ei olla kiinnostuneita asioista sinänsä, vaan diskursiivi-
sista käytännöistä, joissa toimijat ovat kielen armoilla. Summa vertaa tätä lähesty-
mistapaa Chaim Perelmanin kehittämään uuden retoriikan teoriaan, jossa malli-
na on kielen ehdoilla toimiminen. (Summa 1989, 69–118)63

Uuden retoriikan kehittelyssään Perelman vertailee Platonista ja Aristoteleestä läh-
teviä erilaisia retoriikkakäsityksiä. Platonille retoriikka oli kommunikaation, to-
tuuden viestittämisen väline. Tämä sama retoriikkakäsitys jatkoi elämäänsä kes-
kiajan kirkossa: totuus tiedettiin pyhien kirjoitusten ja tradition kautta, retoriik-
ka oli vain sen viestittämistä. Perelmanin mukaan Aristoteles teki selvän eron ana-
lyyttisen ja dialektisen päättelyn välille. Toisin kuin Platon Aristoteles ei pitänyt 
retoriikkaa (dialektista todistelua) totuuden viestittämisenä, vaan vakuuttamise-
na, omien mielipiteiden puolustamisena toisten mielipiteitä vastaan. Argumentit 
muodostivat hänen dialektiikan teoriansa ytimen, ja termit argumentin logos, ee-
tos ja paatos juontuvat jo Aristoteleen retoriikasta. (Perelman 1986, 5–7, 17–18; 
Corbett 1986, 21–24)

Aristoteliseen perinteeseen nojautuvan Perelmanin uuden retoriikan mukaan 
kaikki inhimillinen päättely ja kommunikaatio etenee retorisesti. Argumentti 
ja argumentointi ovat uuden retoriikan keskeisiä käsitteitä. Kun looginen päät-
tely pakottaa johtopäätöksiin, argumentoinnissa on kysymys vuorovaikutukses-
ta yleisön kanssa. Argumentointi merkitsee aina valintoja: keskustelunaiheen, sa-
nojen ja kielenkäytön tapojen valintaa. Perelmanin mukaan retoriikan tutkimi-
nen merkitsee noiden valintojen kuvaamista ja analyysia. Retoriikka ei ole kiin-
nostunut kaikenlaisesta vakuuttamisesta, vaan nimenomaan argumenteilla va-
kuuttamisesta ja suostuttelusta. Ajattelun ja vuorovaikutuksen yhteenkietoutu-
minen merkitsee ei-kartesiolaista muodon ja sisällön ykseyttä: lausuman referen-

62 Tämä liittyy bahtinilaiseen käsitykseen kielen dialogisuudesta, moniäänisyydestä. Sen mu-
kaan kaikki ko. miehen käyttämät sanat ovat ennen hänen puhettaan olleet olemassa toisten 
ihmisten suussa ja konkreettisisssa puhetilanteissa. (ks. Engeström 1992, 223)

63 Summan (1989) lisäksi mm. Hyvärinen (1994, 67–109) ja Tuulentie (2001) ovat nojau-
tuneet Perelmanin teoriaan retoriikka-analyysissaan.
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tiaalinen ja kommunikatiivinen funktio yhdistyvät argumentin käsitteessä. Ar-
gumentin vakuuttavuus ei riipu vain sen muodosta, vaan sen muodon ja sisällön 
ykseydestä. Perelmanin mukaan kaikki ei-formaali verbaalinen kommunikointi 
on argumentointia, mutta se ei ole läheskään aina eksplisiittistä ja tietoista.64 (Pe-
relman mt., 12–13;  Billig 1987, 87–90)

Uusi retoriikka painottaa puhujan ja kuulijoiden – siis yleisön – välistä suhdetta 
olennaisena osana argumentointia. Perelman erottaa yleisössä periaatteessa kaikki 
rationaaliset ihmiset käsittävän universaaliyleisön ja rajatut erityisyleisöt. Argumen-
tointi on aina jollekin yleisölle kohdistettua. Suostutteleva argumentointi suuntau-
tuu erityisyleisölle, vakuuttava argumentointi puolestaan universaaliyleisölle. Pu-
hujan intentiot ja yleisön oletetut reaktiot sisältyvät jokaiseen argumenttiin. Ylei-
sö on siis yhtä tärkeä kuin keskustelun aihe, ja siksi yksittäiset argumentit voidaan 
ymmärtää vain kontekstissaan, vuorovaikutuksen osana. (Perelman 1982, 9–20 
ja 1986, 8-9, 14–15;  Summa 1989, 94–95)

Haastattelupuheen erilaiset yleisöt ovat mukana vaikuttamassa haastateltavan ar-
gumentointiin, hänen käyttämiinsä retorisiin keinoihin. Universaaliyleisön ja eri-
tyisyleisöjen ottaminen huomioon merkitsee, että haastateltavan ja haastattelijan 
kahdenkeskisen vuorovaikutuksen käänteiden tutkiminen (vrt. keskustelunana-
lyysi) on riittämätöntä.

Koska argumentointi tapahtuu aina jossain kontekstissa, se sisältää ”asian” lisäk-
si vuorovaikutuksen osapuolten keskinäisen suhteen. Argumentoinnissa on aina 
yhteen kietoutuneina kolme aspektia: eetos, paatos ja logos, joista eetos ja paa-
tos liittyvät argumentoinnin osapuolten välisen suhteen rakentumiseen. Eetoksel-
la (self-presentation) ymmärretään tapoja, joilla puhuja tai kirjoittaja tekee itsensä 
ja uskottavuutensa tunnetuksi yleisölle. Paatos tarkoittaa retoriikassa menettelyjä, 
joita sisällytetään argumentointiin kommunikaation esteiden vähentämiseksi tai 
yleisön virittämiseksi tiettyyn mielentilaan. Logos puolestaan merkitsee argumen-
tin loogista sisältöä kontekstistaan abstrahoituina. (Summa 1989, 96–97;  Perel-
man 1986, 6) 

Summa (mt. 99) vertaa retoriikan tutkimusta strukturalistiseen kielentutkimuk-
seen. Kun strukturalisti etsii puhunnan takaa kielijärjestelmää, rakennetta, reto-
riikan tutkija puolestaan tarkastelee rakenteen käyttöä sellaisena kuin se ilmenee 
puhunnassa. Retoorikko on myös kiinnostunut tarkasteltavan kielellisen tuotteen 
seurauksista, eli tässä suhteessa retoriikkaan perustuva analyysi on hyvin saman-
tapaista kuin Potterin ja Wetherellin esittämä diskurssianalyysi ja vastaa omaa lä-
hestymistapaani. Perelmanin retoriikkaan kuuluva käsitys puheen referentiaalis-
ten ja kommunikatiivisten aspektien yhteen kietoutumisesta vastaa omaa käsitys-
täni, ja on mielestäni yhdistettävissä Potterin ja Wetherellin esittämään diskurs-
sianalyysiin. Perelmanin uuden retoriikan termein ilmaistuna olen kiinnostunut 
haastateltavien argumentoinnin logoksesta ja siitä, miten puheen eetos ja paatos 
mahdollisesti muuttuvat logoksen vaihtuessa.

64 Summa vertaa retoriikkaa kielioppiin: kummankaan tietoinen hallinta ei ole välttämätön-
tä kielen taitavalle käytölle (Summa 1989, 90–94).
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Puhujan argumentointitavan rakentuminen sen mukaan, millaisille yleisöille pu-
huja sen kohdistaa, on mielestäni syytä ottaa huomioon teemahaastattelujen erit-
telyssä; haastattelutilanteessa on haastattelijan ja haastateltavan lisäksi ”läsnä” mo-
nia yleisöjä, joiden huomioon ottaminen on olennainen osa puhetekstin konteks-
tisidonnaista analyysia. Sen sijaan Neuvostoliitto-haastattelujen yleisöjen jakami-
nen Perelmanin mallin mukaan universaaliyleisöön ja erityisyleisöihin tuntui on-
gelmalliselta; ”kaikista rationaalisista ihmisistä” koostuva universaaliyleisö ei tun-
tunut kovin hedelmälliseltä teemahaastattelujen analyysissa65. Siksi pidän parem-
pana puhua vain useista (erityis)yleisöistä.

3.2.7. Oma analyysimalli:  
diskurssianalyyttistä laadullista sisällön erittelyä
Määrittelin oman teemahaastattelujen analyysitapani laadulliseksi sisällön eritte-
lyksi, jossa kiinnitän erityistä huomiota puhetekstin rakentumiseen, miten sano-
taan -kysymykseen. Olen pitänyt edellä kuvattuja kielen ja diskurssien tutkimi-
seen liittyviä teorioita ja menetelmiä virikkeiden antajina ja ”työkalupakkina”, jos-
ta olen käyttänyt niitä työkaluja, jotka ovat palvelleet tämän tutkimuksen punai-
sena lankana olevien keskeisten ideoiden kehittelyssä (ks. Hoikkala 1990, 160). 
Tästä lähtökohdasta olen soveltanut Neuvostoliitto-haastattelujen sisältöön, kon-
tekstiin ja argumentointitapaan perustuvaa puhetapa-analyysia enkä pyrkinyt pik-
kutarkkaan kielen tai keskustelun rakenteen erittelyyn.

Vaikka käytän ajoittain diskurssi-termiä, en nimeä analyysitapaani diskurssinana-
lyysiksi. Puhe diskurssianalyysista on usein epämääräistä ja monitulkintaista, kun 
sillä voidaan tarkoittaa yhtäältä tekstin sisällöllisen näkökulman ja toisaalta esi-
tystavan ja siihen liittyvien retoristen keinojen erittelyä. Monissa tutkimuksissa 
nämä selvästikin eri asiat sekoittuvat hämäräksi jäävän diskurssianalyysi-termin 
alle. Ainakin omassa analyysissani puhe ajattelumalleista, puhetavoista ja retori-
sista keinoista toimii paremmin.

Analyysitavastani voisi käyttää muutakin nimikettä kuin diskurssianalyyttinen 
laadullinen sisällön erittely; voisin puhua myös haastattelutekstin tarkasta lähi-
luvusta. Analyysitapani ei ole niin kokonaisvaltainen kuin van Dijkilla, ei niin 
tarkasti kielen formaaleihin rakenteisiin menevä kuin monilla lingvistisestä pe-
rinteestä lähtevillä diskurssianalyytikoilla (ks. esim. Brown & Yule 1983), eikä se 
myöskään ole samanlainen kuin tutkittavien sosiaalisesta taustasta kiinnostunei-
den sosiolingvistien diskurssinalyysi (ks. Stubbs 1983).

Voi myös kysyä, kannattaisiko – jos siihen olisi resursseja – teemahaastatteluissa 
soveltaa samantapaista yksityiskohtaista diskurssianalyysia, jota mm. van Dijk on 
projekteissaan harrastanut (1988a, 1988b, 1991). Niissä analyysin kohteena ovat 
olleet uutistekstit, jotka ovat tiettyjen uutiskonventioiden mukaisesti intentionaa-

65 Kakkuri-Knuuttilan (1991, 50–54) mukaan Aristoteleen retoriikkateoriassa ei voida pu-
hua universaaliyleisöstä, koska jokainen yleisö on sidoksissa johonkin kontekstiin, joka mää-
rää kommunikaation tavoitteen, kohteen ja käytettävät keinot.
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lisesti tuotettuja diskursseja. Haastattelupuheita ei ole samalla tavalla intentionaa-
lisesti ja ammatillisten käytäntöjen mukaan tuotettu. En ole myöskään kiinnos-
tunut haastattelujen rakenteesta samalla tavalla kuin van Dijk uutisen rakentees-
ta. Siksi haastattelujen vapaamuotoisen puheen analysoiminen tarkasti van Di-
jkin mallin mukaan ei ole mielekästä; van Dijk on itsekin soveltanut etnisiä en-
nakkoluuloja koskeneiden haastattelujen diskurssianalyysissa yksinkertaisempaa 
menettelyä (1987).

Menetelmän valinnassa on kyse tarkastelunäkökulmasta. Van Dijkin kognitiivisen 
lähtökohdan mukaan haastattelupuhe vastaa haastateltavan ajattelua. Olennaista 
tässä representatiivisessa lähestymistavassa on haastattelupuheen ja puhujan tie-
toisuuden suhteen pohdinta. Vastaavasti Potterin ja Wetherellin konstruktivisti-
sen lähestymistavan mukaan haastattelupuhe on sosiaalista toimintaa, joka raken-
taa sosiaalista todellisuutta. Tällöin ei olla kiinnostuneita tutkittavan puheen ja sen 
esittäjän ajatusten vastaavuudesta, vaan puhetekstin rakenteesta ja funktioista ja 
niiden tuottamista sosiaalisista seuraamuksista.

Oma lähestymistapani on samantapainen kuin Potterilla ja Wetherelillä. Van Di-
jkin analyysimallista olen ottanut käyttöön makroproposition käsitteen sekä ide-
an näiden propositioiden retoristen ominaisuuksien analysoimiseksi. Haastattelu-
puheen tiivistäminen makropropositioiksi on analyysin ensimmäinen vaihe. Toi-
sena vaiheena on haastateltavien puheen ristiriitaisuuden, erilaisten kulttuuristen 
Neuvostoliittoa koskevien ajattelumallien ja puhetapojen käytön funktioiden ja 
mahdollisten seuraamusten analysointi. Jälkimmäisessä vaiheessa keskeinen mer-
kitys on puheen retoristen keinojen identifioimisella ja tulkinnalla.66

Diskurssianalyysia teemahaastatteluaineistoon soveltanut Suoninen (1992) pai-
nottaa aineistokeskeistä lähestymistapaa, jossa analysoitavat diskurssit67 etsitään 
yksinomaan aineistosta. Omassa sovellutuksessani en ole yhtä ehdoton, vaan 
abduktiivisen päättelyn mukaisesti myös tietoisesti etsin luvussa 3.1. mainittui-
hin johtoajatuksiin liittyviä asioita haastattelupuheista68. Näiden asioiden ilme-
nemisen haastatteluissa eksplikoin makropropositioiden avulla. Sen jälkeen tar-
kastelen makropropositioiden ilmaisuun liittyviä retorisia keinoja sekä konteks-
teja, joissa ne tulevat esiin.

Vuorovaikutustilanteen lisäksi tulkintoihini vaikuttaa historiallinen ja suo-
malaisuuteen liittyvä kulttuurinen konteksti. Sen sijaan haastateltavan henkilö-
kohtainen konteksti ja yksilöpsykologiaan liittyvät selitysmallit jäävät vähälle huo-
miolle. En pyri selittämään haastattelupuheita ja niiden eroja puhujien sosiaaliseen 
taustaan liittyvillä tekijöillä. Joissakin yksittäistapauksissa en kuitenkaan sulkeista 

66 Haastattelupuheiden monivaiheisesta koodausprosessista ks. Wetherell & Potter 1988, 
177–178.

67 Suonisen terminologian mukaan repertuaarit.

68 Tämä rikastaa analyysia muun muassa siten, että voidaan pohtia myös sitä, miksi odotet-
tuja diskursseja ei esiinnykään tutkimusaineistossa.
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henkilökohtaiseen kontekstiin liittyvää tietoa kokonaan pois, vaan otan sen tul-
kintavaiheessa huomioon puheen funktioita pohdittaessa69.

Kun haastattelutekstit ymmärretään kulttuurisiksi dokumenteiksi, haastateltavien 
”todellisen” kannan peittely tai tietoinen valehtelu eivät tee tutkimuksesta epä-
validia. ”Valheellinenkin” ja haastateltavan omia kasvoja kaunistava puhe on osa 
Neuvostoliittoa koskevaa diskursiivista todellisuutta, sosiaalisen todellisuuden 
konstruktiivinen osa.70

Pyrin haastattelupuheen retoristen keinojen erittelyllä löytämään haastat-
teluteksteistä jotain sellaista, mikä ei tule esiin tavanomaisen laadulliseen kuvai-
lun keinoin; kysymyksessä on siis pyrkimys tarkentaa, täsmentää ja syventää laa-
dullista sisällön erittelyä. Retoriikka-analyysissani yhdistän rajoitetun osan kieli-
tieteen ja keskusteluntutkimuksen analyysivälineistöä perinteiseen laadulliseen si-
sällön erittelyyn. Kiinnitän erityisen huomion haastattelupuheissa esiintyviin ris-
tiriitaisiin ajattelumalleihin, ja niiden yhteydessä käytettyjen retoristen keinojen 
analyysin avulla pyrin selittämään ristiriitaisen puheen funktioita ja seurauksia.

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa tiivistin makropropositiot haastatteluaineis-
tosta, sitten koodasin niihin liittyvät retoriset ilmaisutavat ja kolmanneksi pohdin 
noiden retoristen keinojen funktioita. Tulosten esittelyn yhteydessä eli venäläisiä 
koskevien lausumien kuvauksessa nämä analyysin kolme vaihetta on yhdistetty.

Analyysitapani on ”epätasainen” ja käsityöläismäinen, kulloinkin tarkasteltavana 
olevan tekstin mukaan muotoutuva, ja tässä se eroaa tiukan kurinalaisesta ling-
vistin tai keskustelunanalyytikon tutkimusotteesta. En esimerkiksi käsittele vuo-
rovaikutuksen muotoa jokaisen tekstikatkelman yhteydessä, vaan ainoastaan sil-
loin, kun sillä näyttää olevan tulkinnan kannalta merkittävä funktio. Analyy-
sin rönsyilevän ensimmäisen vaiheen jälkeen olen yksinkertaistanut ja pelkistä-
nyt makropropositiotaulukkoja ja tekstikatkelmien retoriikan erittelyä. Pelkistä-
minen on tehty luettavuuden ja selkeyden lisäämiseksi samalla varoen, ettei tul-
kinnan kannalta olennaista informaatiota katoa; esimerkiksi poikkeustapauksia 
ei ole siivottu pois aineistosta.

Kaikki mielipiteitä ja valintoja sisältävä inhimillinen kommunikointi on retorista 
(ks. Perelman 1986, 12). Teemahaastattelujen Neuvostoliittoa koskeva puhe oli 
poikkeuksetta mielipiteitä sisältävää argumentointia, joten diskurssintutkimuksen 
ja uuden retoriikan teoriasta lainatut ja sovelletut metodiset apuvälineet sopivat 

69 Ks. esim. näyteen 3.24 tulkinta (Maila, ay-aktiivi).

70 Myös Pauliina Aarvan väitöskirjassa empiirisenä aineistona ovat teemahaastattelut, joi-
hin tekijä sanoo suhtautuvansa kulttuurisina dokumentteina. Aarvan tarkastelunäkö-kulma 
on kuitenkin toisenlainen kuin omassa analyysissani. Aarva ei pidä haasta-teltavien puhei-
ta heidän tietoisuutensa esityksinä, vaan tarkastelee niitä kulttuurisina teksteinä, jotka hei-
jastavat kulttuuriympäristön terveysjulisteita koskevaa vallitsevaa mielipidettä. Tämän nä-
kökulman mukaisesti Aarvan huomio kohdistuu puheen semanttiseen sisältöön, siis mitä?-
kysymykseen. (Aarva 1991, 91–92, 192–193) Omassa analyysissani pääpaino on miten sa-
notaan?-kysymyksessä. Erittelen myös puheen semanttista sisältöä, mutta se tapahtuu ikään 
kuin reto-risen analyysin sivutuotteena.
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haastattelupuheen analysointiin. Analyysissa on kysymys haastateltavan puheen 
eetoksen erittelystä, siitä miten haastateltava pyrkii ilmaisemaan itseään vakuutta-
valla ja hyväksyttävällä tavalla. Tarkasteltavat retoristen keinojen funktiot liittyvät 
nimenomaan argumentoinnin eetokseen, mutta ne eivät ole erillään paatoksesta 
eli tunteenomaisesta ja muusta vaikuttamisesta puheen vastaanottajaan kommu-
nikaatien esteiden vähentämiseksi (ks. Kakkuri-Knuuttila 1991, 14).

Ennen analyysia kokosin eri lähteistä mahdollisimman kattavan retoristen kei-
nojen luettelon ja kokeilin eri keinojen soveltuvuutta haastattelukatkelmien ana-
lyysiin. Kokeilujen jälkeen valitsin lopulliseen analyysiin vain osan mahdollisis-
ta retorisista keinoista; valinnan perusteena oli keinojen esiintyminen haastatte-
luteksteissä ja niiden toimivuus puheen vaihtelun, ristiriitaisuuden ja funktioi-
den selittämisessä.71

Haastattelupuheiden ristiriitaisuus – kun sama haastateltava on ”kahta mieltä” – 
on tyypillistä kaikille mielipiteitä sisältäville puheille. Kvantitatiivisiin survey-tut-
kimuksiin verrattuna diskurssi- ja retoriikka-analyysin etuna on se, että voidaan 
eritellä esimerkiksi Neuvostoliiton uhkaa ja uhkaamattomuutta kuvaavien ajatte-
lumallien esiintymistä samojen henkilöiden puheessa.

Sama ajattelumalli voidaan ilmaista monella tavalla, erilaisin retorisin keinoin, 
mutta yhtä lailla sama retorinen keino voi eri konteksteissa ilmentää erilaisia funk-
tioita. Esimerkiksi: puhuja voi käyttää passiivimuotoa halutessaan esiintyä neut-
raalina ja objektiivisena, tai sitten hän puhuu passiivissa, koska käsiteltävä aihe on 
etäinen eikä hänellä ole siihen omaa mielipidettä. Edellinen passiivin käyttö voi 
olla intentionaalista, jälkimmäinen puolestaan tiedostamatonta.

Tekstianalyysi on aina keskeneräistä, mahdollisuudet sen tarkkuuden ja katta-
vuuden lisäämiseen ovat lähes rajattomat. Tässä tutkimuksessa käytetty retoris-
ten keinojen valikoima sisältää vain pienen osan mahdollisista retoriikan analyy-
sivälineistä. Analyysia olisi mahdollista syventää etenemällä joko keskustelunan-
alyysin suuntaan tai kielitieteelliseen kielen rakenteen tutkimukseen. Se edellyt-
täisi huomattavasti tarkemman haastattelujen litteroinnin ja käsiteltävän teksti-
aineiston supistamisen.

Arkikoodi ja yya-koodi. Luvussa 3.1. viittasin Suomessa viime sotien jälkeen val-
linneeseen Neuvostoliittoa koskevan kielenkäytön kahtalaisuuteen: toisaalta oli 
YYA-sopimukseen perustuvan virallisen ulkopoliittisen linjan mukainen puhe-
koodi (josta jatkossa käytän nimitystä yya-koodi), toisaalta kansalaisten arkikie-
len puhekoodi Neuvostoliitosta puhuttaessa (jatkossa arkikoodi).72

71 Analyysin kohteeksi otettavien retoristen keinojen valinnassa olen van Dijkin teosten li-
säksi omaksunut ideoita seuraavista lähteistä: Apo 1990, Engeström 1992, Fairclough 1989 
ja 1992, Hakulinen 1989a, Heritage 1984 ja 1988, Nuolijärvi 1989 ja 1990, Perelman 1982, 
Pietilä 1986, Pomerantz 1986, Suojala 1989, Suoninen 1992.
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Selvimmillään yya-koodi ilmenee valtiollisessa ulkopoliittisessa kielenkäytössä; ni-
mitys ulkopoliittinen liturgia kuvaa tuon puhetavan selväpiirteisintä muotoa. Ky-
se on ulkokohtaisesta, persoonallisia ilmauksia ja voimakkaita sanontoja välttäväs-
tä ja Paasikiven-Kekkosen linjan mukaisiin idänpolitiikan propositioihin nojau-
tuvasta puhetavasta. Yya-koodin sisällä voidaan vielä tehdä jako realistiseen koo-
diin (esimerkiksi Paasikiven geopoliittista realismia painottanut argumentoin-
ti) ja ystävyyskoodiin (esimerkiksi kommunistien tai Suomi-Neuvostoliitto-Seu-
ran argumentointi).

Arkikoodilla tarkoitan kansalaisyhteiskunnassa käytävän keskustelun sekä arki-
puheen monenlaisia vivahteita sisältäviä ilmaisutapoja. Yya-koodista poiketen ne 
ovat vapaamuotoisia, usein myös persoonallisia ja epämääräisiä. Arkikoodi ei siis 
ole yya-koodin kaltainen suhteellisen yhtenäinen puhetapa; sisällöllisesti arkikoo-
din mukainen puhe voi olla yhdenmukainen tai ristiriidassa virallisen ulkopoli-
tiikan mukaisen puheen kanssa. Jako arkikoodin ja yya-koodin välillä ei myös-
kään vastaa selkeästi jakoa yksityisen ja julkisen puheen välillä, koska arkikoo-
di esiintyy kansalaisten puheiden lisäksi myös journalistisissa ja muissa julkisuu-
den teksteissä.

Pirkko Nuolijärvi (1989) kuvaa erilaisten puhekoodien käyttöä eri tilanteissa erot-
tamalla Helsinkiin muuttaneiden savolaisten puheesta kaksi kielenkäytön tapaa: 
”lomasuomen” ja ”kaupunkisuomen”. Edellistä leimaa lapsuudessa opittu savon 
murre, joka palautuu kieleen kotiseudulla lomailtaessa. Jälkimmäinen on Hel-
sinkiin muuton jälkeen omaksuttu yleiskieli. Ajatukseni on, että Neuvostoliittoa 
koskeva puhekoodi saattaa vaihdella eri tilanteissa samaan tapaan.73 Kotona, lap-
suuden ystäväpiirissä ja ehkä työpaikalla omaksuttua Neuvostoliitto-puhetta käy-
tetään luontevasti arkielämässä (arkikoodi). Koulun ja virallisen ulkopolitiikan 
opettamaan yya-koodiin siirrytään tilanteissa, joissa ajatellaan odotettavan ”oike-
aa” Neuvostoliittoa koskevaa kielenkäyttöä.

Yliopiston tutkimuksen haastattelutilanne voisi olla yya-koodia ”edellyttävä” ti-
lanne. Toisaalta vapaamuotoinen keskustelu omassa kodissa mahdollistaa yhtä hy-

72 Käyttämäni koodi-termi voitaisiin korvata myös diskurssin, kehyksen (ks. Peräkylä 1990) 
tai repertuaarin käsitteillä. Koodilla tarkoitan tässä yhteydessä sekä lauserakenteiden ja sa-
naston erittelyn kautta ilmenevää kielen käytön tapaa että osittain myös ilmaisun merkitys-
sisältöä (erityisesti tämä koskee yya-koodia). Käyttämäni puheen erottelu kahdeksi koodik-
si on samankaltainen kuin Gilbertin ja Mulkayn tapa erottaa tiedemiesten puhe kahdeksi 
repertuaariksi (“empiristic repertoire” ja “contingent repertoire”); yya-koodiani vastaisi tiede-
miesten tieteellisissä julkaisuissaan käyttämä empiristinen repertuaari, kun taas käyttämä-
ni arkikoodin käsite vastaisi tiedemiesten vapaamuotoisissa keskusteluissa käyttämää “sa-
tunnaisrepertuaaria”. En puhu kuitenkaan kahdesta repertuaarista mm. siksi, että arkikoo-
di ei ole ristiriidaton kielenkäytön alue, vaan moninaisia kielellisiä keinoja ja sisällöllisiä jä-
sennyksiä käsittävä ilmaisutapa. (Gilbert & Mulkay 1984, 39–62; ks. myös Järvinen 1992;  
Suoninen 1992; Wetherell & Potter 1988)

73 Pidän rinnastusta mahdollisena, vaikka käytän koodi-käsitettä hiukan eri merkitykses-
sä kuin Nuolijärvi. “Lomasuomen” ja “kaupunkisuomen” erottelussa on kysymys murtees-
ta, kielen rakenteesta eikä puheen sisällöstä. Yya-koodin ja arkikoodin erottelussa on raken-
teen ohella kysymys myös sisällöstä: mikä tahansa virallinen ja fraseologinen puhetapa ei 
ole yya-koodin mukaista.
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vin arkikoodin käytön. Tältä perustalta oli odotettavissa, että haastattelupuheista 
löytyy sekä arkikoodin että yya-koodin mukaista puhetta. Näiden koodien erot-
telu tapahtuu puheen retoristen keinojen analyysin yhteydessä. Koodien identifi-
oinnin jälkeen on mahdollista tarkastella tilanteita, joissa puheen koodi vaihtuu, 
samoin eri koodien käytön funktioita ja seuraamuksia.

Makropropositioiden identifiointivaiheessa luokittelin ne karkeasti argumentoinnin 
varmuuden ja epävarmuuden perusteella. Epävarmaksi luokittelun perusteena saat-
toi olla joko haastateltavan oma eksplikointi (”en oikein osaa sanoa”) tai kielen ra-
kenteen perusteella päätelty epävarmuus, esimerkiksi epämääräistävien modaalisten 
ilmausten käyttö. Jo tämä karkea erottelu auttaa havaitsemaan aiheita ja konteks-
teja, joissa haastateltavan ilmaisu muuttuu varmasta epävarmaksi ja päinvastoin.

Lähtökohtanani oli ajatus, että epäröinti ja puheen epävarmuus saattaa olla merk-
ki ristiriidasta arkikoodin ja yya-koodin välillä tai sitten keino sovittaa yhteen pu-
heessa esiin tulevat ristiriitaiset Neuvostoliittoa koskevat ajattelumallit. Epäröin-
ti ja epämääräistävien ilmausten käyttö ei kuitenkaan riipu yksinomaan puheen 
propositioista, käsiteltävästä asiasta, vaan myös haastattelun vuorovaikutustilan-
teesta. Haastateltava voi käyttää epämääräistäviä modaalisia ilmauksia näyttääk-
seen uskottavalta ja vähentääkseen haastattelukontekstin kommunikatiivisia es-
teitä. (ks. Fairlough 1992, 159–160)

Vuorovaikutustilanne ja vuorovaikutuksen muoto ovat keskeisiä tarkastelun kohtei-
ta etnometodologisessa keskusteluntutkimuksessa ja diskurssianalyyttisesti pai-
nottuneessa sosiolingvistisessä kielen tutkimisessa. Tämän tutkimuksen tulosten 
empiirisessä kuvauksessa teemahaastatteluista tiivistetyt makropropositiot ja nii-
hin liittyvät retoriset keinot ilmaisevat haastateltavien esittämät teemat ja ajatte-
lumallit sekä niiden ilmaisutavan, mutta puheen vuorovaikutustilanne jää mak-
ropropositiotaulukoissa näkymättömiin. Tarkastelen vuorovaikutuksen muotoa 
vain suppeasti joidenkin haastattelukatkelmien retoristen keinojen erittelyn yh-
teydessä. Kun keskusteluntutkijat korostavat vuorovaikutuksen analyysia sen si-
säisestä dynamiikasta lähtien, painotan omassa analyysissani myös kulttuurisen 
kontekstin ja siihen liittyvien keskustelun aiheiden merkitystä vuorovaikutuksen 
rakentumiselle.

Vuorovaikutuksen tarkastelussa kiinnitän huomiota mm. verbaalisiin reaktioihin 
haastattelijan kysymyksiin ja välikommentteihin. Ne voivat ilmetä oman aikai-
semman puheen tai haastattelijan kommentissaan esittämän ajatuksen vahvista-
misena tai sitten korjaamisena (tasapainotus, peruutus), selittelynä, puolusteluna, 
puheenaiheen vaihtamisena, ”rohkaistumisena” tai ”säikähtämisenä” (tuli puhut-
tua liian suoraan, paluu hyväksyttyyn diskurssiin), puheen siirtymisenä aktiivis-
ta passiiviin ym. varauksellisuutta lisääviin ilmaisutapoihin.

Suoninen erottaa haastattelutilanteen vuorovaikutuksen analyysissa kaksi haas-
tateltavan argumentointitapaa: vastatodistelun ja itsetodistelun. Vastatodistelu on 
haastateltavan reaktioita haastattelijan puheenvuoroihin. Se voi olla esimerkiksi se-
littelyä tai puolustelua moraalisiksi syytöksiksi koettujen tai muuten provosoivien 
kommenttien johdosta. Itsetodistelu on haastateltavan spontaania ”varjonyrkkeilyä” 
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joitakin venäläisiä koskevia ajattelumalleja vastaan. Itsetodistelussa haastateltava 
nostaa keskusteluun omia vanhoja käsityksiään tai sukulaisten, tuttavien tai mui-
den toisten entisiä tai nykyisiä käsityksiä ja käy sitten puheenvuoroissaan ”keskus-
telua” noiden käsitysten kanssa. Suonisen mukaan itsetodisteluna esiin nostettavat 
asiat ovat kulttuurisesti voimakkaita diskursseja tai sellaisia, joihin liittyy ”moraa-
linen velvoite” antaa itsetodistelun avulla selityksiä. (Suoninen 1992, 60–72)

Haastattelupuheen retorisia ”keinoja”
Varsinaisessa retoristen keinojen erittelyssä luvussa 3.2. tarkastelen erityisesti pu-
hujan suhtautumista kuvaavien modaalisten ilmaisutapojen käyttöä. Modaali-
set ilmaukset voivat epämääräistää tai selventää ja vahvistaa kyseessä olevaa ve-
näläisiä koskevaa propositiota; omassa analyysissani päähuomio kohdistuu pu-
hetta epämääräistäviin ilmauksiin. Analyysia lukiessa on koko ajan muistettava 
sen puolinaisuus, koska puhetta epämääräistävät nonverbaaliset keinot jäävät tar-
kastelun ulkopuolelle.

Varaukset. Suojala nimittää varauksiksi sanoja, fraaseja ja lausumia, joiden funk-
tiona on epämääräistää sanottavaa asiaa. Jokapäiväisessä keskustelussa varauksia 
käytetään pehmentämään ja lieventämään puheen sanomaa. Suojala jakaa vara-
ukset likimääräistimiin (aika, melko, lähes, ihan, sellainen. tällainen, joku, jotain 
jne.) ja suojauksiin (ehkä, oikein, varmaan, luultavasti, ainakin, vain, muuten, mun 
mielestä, musta tuntuu, en mä tiedä, mä koin sen sillä lailla). Väljämerkityksiset 
puhekielen partikkelit (niinku, sillee, jotenkin, tavallaan) voivat toimia joko liki-
määräistiminä tai suojauksina. Omassa analyysissani tyydyn puhumaan koko ryh-
mästä yleisellä tasolla nimellä varaukset. Suojala lukee varausten piiriin myös kie-
len paralingvistiset ja nonverbaalit piirteet, joilla voi olla sama funktio kuin ver-
baalisilla varauksilla: esimerkiksi eleellä, naurulla, intonaatiolla tai tauotuksella 
voi lieventää ja epämääräistää puhetta. (Suojala 1989, 118–120)

Yhden puhujan varausten käyttö saattaa vaihdella laadultaan ja määrältään pu-
hetilanteesta riippuen. Varausten käyttö ei välttämättä merkitse puhujan epävar-
muutta tai tietoista pyrkimysta sanoman epämääräistämiseen, vaan se liittyy myös 
vuorovaikutuksen ylläpitoon. Varausten avulla voidaan täyttää puheeseen muu-
ten tulevia taukoja ja suojella omia ja toisen keskustelijan kasvoja, ja näin vara-
ukset liittyvät keskustelun valtasuhteisiin ja solidaarisuuden rakentamiseen. (mt., 
120–123)

Passiivi ja subjektittomat geneeriset ilmaisut. Passiivimuotoinen puhe saattaa vii-
tata mm. tiedostamattomaan epävarmuuteen tai tietoiseen haluun jättää oma mie-
lipide ilmaisematta; se voi liittyä taloudelliseen ilmaisutapaan tai asian hämärtä-
miseen. Passiivimuoto voidaan myös kokea pidättyvämmäksi, neutraalimmaksi 
ja objektiivisemmaksi kuin aktiivimuotoista kieltä käyttävä puhetapa. (ks. Pieti-
lä 1986, 56; Pälli 2003, 108–113) Passiivin kaltaisia puhekielessä yleisiä ilmaisu-
ja ovat ns. geneeriset lauseet, joissa subjekti ei näy tai se on kuka tahansa (”kyllä 
täällä ihmisiä näkee”, ”huomenna voi lähteä sieneen”)74. 

Puhuminen toisten kautta tai viittaaminen toisiin subjekteihin voi merkitä epävar-
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muutta tai halua olla ilmaisematta omaa mielipidettään. Ulkopuolisten subjek-
tien käyttö voi joissakin tilanteissa merkitä haastateltavan halua ilmaista ajatuk-
sensa kiertoteitse, jolloin se epämääräistää puheen propositiota. Mutta yhtä hy-
vin proposition ilmaisu toisen henkilön nimissä voi liittyä asian normaalistami-
seen, esittämiseen yleisesti hyväksyttynä, tai sitten se voi olla itsetodistelua tuo-
ta toista mielipidettä vastaan. Tulkinnan kannalta ratkaiseva on vuorovaikutuk-
sen konteksti.

Epäsuorat ilmaisut ja kiertoilmaisut voivat olla puhumista muiden kautta tai muu-
ta subjektin häivyttämistä. Paitsi muiden puheisiin ja kokemuksiin voidaan ve-
dota omaan kokemukseen ja samalla välttää eksplisiittisen oman mielipiteen il-
maisua. Myös vihjailu, ohipuhuminen ja puheen kääntäminen toiseen aiheeseen tai 
muuten epäsuorat vastaukset kuuluvat kiertoilmaisuihin (esimerkiksi uhkasta ky-
syttäessä puheen kääntäminen Suomen puolustuskykyyn). Eufemismeilla voidaan 
kaunistella virallisesta ulkopoliittisesta linjasta poikkeaviksi koettuja propositioi-
ta. Kaikenlaisten kiertoilmaisujen tulkinnassa vuorovaikutuksen kontekstilla on 
keskeinen merkitys.

Sanavalinnat riippuvat haastateltavan yleisestä sanavalikoimasta ja verbaalisesta 
lahjakkuudesta, puheen aiheesta sekä keskustelutilanteesta. Poliittinen puhuja 
pyrkii tietoisilla sanavalinnoilla haluttuihin ideologisiin päämääriin75; haastatte-
lupuheessa ideologisesti latautuneiden sanojen käyttö ei ole samalla tavoin inten-
tionaalista. Esimerkiksi ryssä-sanan käyttö ei haastattelujen tekoaikana sopinut 
yya-koodin mukaiseen puheeseen, ja sen käyttö riippui paljon haastattelutilan-
teen vapautuneisuudesta. Kiinnitän huomiota mm. puhetta epämääräistäviin sa-
navalintoihin sekä tunteenomaisiin tai muuten erityisen voimakkaisiin ilmaisui-
hin. Lisäksi tarkastelen solmukohtia: mahdollisia vaihdoksia kansankielestä neut-
raaliin yleiskieleen, arkikoodista virallisen ulkopolitiikan mukaiseen yya-koodiin 
tai päinvastoin. 

Tasapainotus on moniin edellä lueteltuihin retorisiin keinoihin verrattuna selvem-
min tahallista; kulttuurissamme on sisäistettynä normina ja ihanteena välttää yk-
sipuolisuutta, on suotavaa tuoda esiin asian eri puolet. Kun on kysymys historialli-
sesti ja poliittisesti arkaluontoisista aiheista, esimerkiksi venäläisyydestä, kommu-
nismista tai Neuvostoliiton uhkaavuudesta, voi odottaa tasapainotuspyrkimyksen 
esiintyvän vielä tavallista selvemmin. Tasapainotus voi olla yhdessä puheenvuoros-

74 Suomen kielen agentiton passiivi poikkeaa monien muiden kielien passiivimuodosta, mi-
kä on syytä ottaa huomioon esimerkiksi englanninkielistä retoriikan teoretisointia suomen 
kieleen sovellettaessa. Passiivin ja geneeristen lauseiden erottaminen on joskus ongelmallista, 
eikä se omassa analyysissani ole niin tarpeellistakaan, koska molemmilla ilmaisutavoilla on 
usein sama funktio: aktiivimuodon välttäminen ja subjektin häivyttäminen. (ks. Hakulinen 
& Karlsson 1979, 252–256; geneeristen lauseiden tulkinnasta ks. Pälli 2003, 113–118))

75 Eldred ja Parker (1987) ovat tutkineet Ronald Reaganin vuonna 1983 pitämän puheen sa-
navalintoja retorisina keinoina. Heidän mukaansa Reaganin “Star Wars”-ohjelman esittelyn 
yhteydessä käyttämät termit juurtuivat tuon puheen uutisoinnin kautta julkisuuteen, jos-
sa ne jäivät elämään ja toimivat uuden asevarusteluohjelman hyväksi ko. termien käyttäjien 
tarkoitusperistä riippumatta. “Tähtien sota” -nimitys auttoi yleisöä visualisoimaan suunni-
telman ja hyväksymään sen tulevaisuuden realiteetiksi.
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sa esitettävää toisaalta-toisaalta-pohdintaa tai sitä, että keskustelun myöhemmissä 
yhteyksissä ”paikataan” aikaisemmin esitetty puhe, jonka haastateltava itse kokee 
yksipuoliseksi tai sopivuuden normien kanssa ristiriidassa olevaksi. Tällaista esi-
tettyjen ajattelumallien tasapainottamista keskustelun kuluessa esiintyi Neuvos-
toliitto-haastatteluissa runsaasti. Siksi pyrin lyhyidenkin tekstikatkelmien tulkin-
nassa ottamaan huomioon kyseisen haastattelun kokonaisuutena.

Peruutus ja pohjustus ovat tasapainotuksen kaltaisia retorisia keinoja, jotka pe-
lastavat puhujan kasvot kunnon kansalaisena. Peruutuksen avulla voidaan korja-
ta tai mitätöidä keskustelun kuluessa lipsahtaneita ”sopimattomia” kommentte-
ja. Pohjustuksen prototyyppi on etnisyystutkimuksista tuttu puhemalli: ”En ole 
rasisti, mutta ...” Neuvostoliitto-haastatteluissa pohjustus toimi siten, että haasta-
teltava aloitti vastauksensa ”oikealla”, yya-koodin mukaisella ilmauksella, jonka 
jälkeen oli ikään kuin lupa esittää asiasta toisenlaisia arkikoodin mukaisia kom-
mentteja.76

Puheen aikaulottuvuutta voidaan käyttää retorisena keinona, jolla nivelletään pu-
heen ristiriitaiset ajattelumallit yhteen. Suoninen (1992, 106-109) käyttää ter-
miä aikakeino kuvaamaan puheen erilaisten repertuaarien sijoittamista aikaulot-
tuvuudella: puhe saadaan näyttämään johdonmukaiselta sijoittamalla keskenään 
ristiriitaiset repertuaarit menneisyyden kuvaukseen tai tulevaisuuden suunnitel-
miin. Vastaavasti sama henkilö voi puhua venäläisistä ristiriitaisesti sijoittamal-
la jotkut arvottavat kommentit menneisyyteen, toiset nykyisyyteen ja jotkut eh-
kä tulevaisuuteenkin.

Äärimuotoilut (extreme case formulation) ovat ilmauksia, joissa sanottava asia vah-
vistetaan ehdottomilla muotoiluilla, esimerkiksi: täysin, ikuisesti, jokainen, ei sa-
nallakaan. Puhuja voi vahvistaa sanottavaansa viittaamalla ko. asian yleisyyteen 
(”kaikkihan sen tietää”) tai poikkeuksellisuuteen (”sellaista ei oo missään muual-
la”). Äärimuotoilujen avulla asiantilat voidaan esittää uskottavina, ilmeisinä, vai-
kuttavina, kohtuuttomina, epäloogisina jne., ja samalla puhuja voi jättää oman 
kantansa eksplikoimatta. Pomerantzin mukaan äärimuotoiluja käytetään esimer-
kiksi tilanteissa, joissa puhuja ennakoi keskustelukumppanin väheksyvän hänen 
perustelujaan. Neuvostoliitosta puhuttaessa haastateltava voi äärimuotoilujen avul-
la, normaalistamalla77 pyrkiä osoittamaan esittämänsä ajattelumallit yleiseksi ja si-
ten myös hyväksyttäviksi. (ks. Pomerantz 1986)

Voimakkaiden adjektiivien (”hirvittävä sekasorto”) ja liioittelevien määrällisten 
ilmaisujen (”miljoonittain”) normaalistava funktio on usein samankaltainen kuin 

76 Wetherell ja Potter (1988, 176) käyttävät termiä disclaimer, joka pitää sisällään sekä ku-
vaamani pohjustuksen että peruutuksen.

77 Suoninen puhuu äärimuotoilujen sijasta normaalistavista puhetavoista, joiden funktio-
na on itsestäänselvyyden ja yleisesti hyväksytyn vaikutelman antaminen. Äärimuotoilujen 
(“niinhän se on elämässä aina”) lisäksi normaalistaminen voidaan tehdä esimerkiksi kään-
tämällä puhe passiiviin: lause “mun täytyy vaan kestää” muuttuu normaalistavaksi lauseek-
si muodossa “kestettävä on vaan”. (Suoninen 1992, 100–104) 
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äärimuotoiluilla. Vastaavat adverbit (hirveen, kauheen, hirveesti) voivat puhujasta 
ja tilanteesta riippuen toimia normaalistavina äärimuotoiluina tai sitten puhekie-
len melko merkityksettöminä täytesanoina.

Retoristen keinojen funktiot. Edellä kuvattujen retoristen keinojen funktio haas-
tattelupuheessa voi olla puheen propositioita vahvistava tai niitä epämääräistävä. 
Tällöin ei ole olennaista, oliko retorisen keinon käyttö tarkoituksellista vai taha-
tonta.

Haastattelupuheen propositioita vahvistavia retorisia piirteitä ovat mm. oman var-
muuden eksplikointi, suora aktiivimuotoinen esitystapa ja minä-subjektin käyttö, 
toistot, äärimuotoilut sekä vetoaminen omaan kokemukseen, tunnettuihin auk-
toriteetteihin, faktoihin tai historian opetuksiin. Myös sanavalinnat, esimerkiksi 
laajan sanavaraston ja rehevän kansankielen käyttö, voivat vahvistaa sanottavaa. 
Puheen propositioita voi vahvistaa niitä tukevilla metaforilla ja tarinoilla. Vuoro-
vaikutuksen muotoon liittyvät itsetodistelu ja vastatodistelu voivat myös vahvis-
taa puhujan esittämiä propositioita.

Puhetta epämääräistäviä retorisia piirteitä ovat haastateltavan oma epävarmuuden 
eksplikointi, passiivin ja geneeristen lauseiden käyttö, nominalisaatio, viittaami-
nen toisiin subjekteihin sekä erilaiset haastateltavan ja muiden äänet sekoittavat 
referoivat sekaesitykset (ks. Penttilä 1963, 652-654). Varaukset, täytesanat, tauot 
sekä kapea sanavalikoima ja neutraali kieli toimivat myös puheen epämääräistä-
jinä. Samoin vastaamatta jättäminen, puheenaiheen vaihto, kiertoilmaisut, vih-
jailu ja vastakysymykset voivat epämääräistää puhetta. Aikaulottuvuus, tarinat ja 
metaforat ovat retorisia keinoja, joilla voidaan tilanteesta riippuen joko vahvistaa 
tai epämääräistää puheen propositioita.

3.3. Venäläiset suomalaisten puheissa
Toisessa luvussa totesin, kuinka jokainen suomalainen on lapsuudesta alkaen saa-
nut kielen, puhetapojen ja kulttuuristen ajattelumallien kautta jonkinlaisen käsi-
tyksen Neuvostoliitosta ja venäläisistä. Venäläisyys suomalaisessa kulttuurissa liit-
tyy kiinteästi kansan muistissa oleviin historiallisiin kokemuksiin, mutta kulttuu-
rin muutoksen hitauden ja myyttisten käsitysten pysyvyyden vuoksi myös muu-
ten jo unohtuneeseen menneisyyteen.

Suomalaisten Neuvostoliitto-kuvaa koskevan tutkimusprosessin eri vaiheissa olen 
pyrkinyt selvittämään, missä määrin vanhan ryssämyytin ja yleensä venäläisiä ih-
misiä halveksivan suhtautumisen elementtejä on vielä suomalaisessa kulttuuris-
sa. Asian tutkiminen on varsin ongelmallista, koska ihmiset haastattelutilantees-
sa harvoin paljastavat vihamielisiä ajatuksiaan ja tunteitaan vieraita kansallisuuk-
sia kohtaan. Jokapäiväisissä arkielämän tilanteissa ja Neuvostoliittoon suuntau-
tuneilla turistimatkoilla olen kuullut paljon runsaammin venäläisiä halveksivia 
kommentteja kuin nauhoitetuissa haastatteluissa.
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Luvussa 3.1. kuvasin, kuinka suhde venäläisiin ja venäläisyyteen oli olennainen 
osa suomalaisen identiteetin rakentamista itsenäistymisen jälkeen. Sodan jälkei-
nen virallinen ystävyyspolitiikka ja uudenlainen kansallisen identiteetin rakenta-
minen heikensi suomalaisuuden ja venäläisyyden vastakkainasettelua, mutta myy-
tin ja kulttuurisen muistin tasolla vanha venäläiskuva jatkoi elämäänsä. Sen rin-
nalle suomalaiseen kulttuuriin tuli vähitellen muita venäläisiä koskevia ajattelu-
malleja. Käsitys kaikkien ihmisten ja kansojen tasa-arvoisuudesta vahvistui YK:n 
perustamisen, joukkotiedotusvälineiden, kouluopetuksen, matkailun ja kansainvä-
lisen urheiluelämän vaikutuksesta. Venäläisiä koskenut kulttuurinen muisti sisälsi 
1980-luvun lopulla hyvin ristiriitaisia aineksia: muistoja sodista ja vihollisuuksis-
ta, entisestä isäntämaasta ja sortokausista, mutta myös kokemuksia taloudellisesta 
yhteistyöstä, loistavista urheilijoista ja taiteilijoista. Myös omilta ja tuttavien Neu-
vostoliiton matkoilta saadut kokemukset – erityisesti arkielämän ankeus ja vapau-
dettomuus – toivat oman lisänsä venäläisiä koskeviin käsityksiin.

Tämän alaluvun keskeisin sisältö koostuu keväällä 1989 tehtyjen Neuvostoliit-
toa koskevien teemahaastattelujen analyysistä. Litteroituja haastattelutekstejä kä-
sitellessäni erottelin niistä kymmenittäin erilaisia teemoja (esimerkiksi Suomen 
ja Neuvostoliiton suhteet, YYA-sopimusta koskevat puheet, suhtautumisen ve-
näläisiin, virolaisiin ja sosialismiin, käsitykset Neuvostoliiton tuotteiden laadusta 
ja kansalaisten arkielämästä). Valitsin muita teemoja tarkemman analyysin koh-
teeksi haastattelupuheissa esiin tulevan Neuvostoliiton ja Venäjän uhkaavuuden 
sekä suhtautumisen venäläisiin ihmisiin, sosialismiin ja Neuvostoliiton kansalais-
ten arkielämään (ks. liite 1).

Luvussa 3.3.3. keskityn teemahaastattelujen venäläisiä ihmisiä ja venäläisyyttä 
koskeviin puheisiin ja niiden retoriikan analyysiin. Taustoitan analyysia kuvaa-
malla lyhyesti myös Neuvostoliiton uhkaa sekä naapurimaan arkielämää ja sosia-
lismia käsitteleviä haastattelupuheita (luku 3.3.1) sekä ennen teemahaastatteluja 
tehtyjen survey-tutkimusten tuloksia (luku 3.3.2.).78

3.3.1. Taustaa:  
Neuvostoliiton uhka79, arkielämä ja sosialismi haastattelupuheissa
Viholliskuvat liittyvät kiinteästi sotiin ja muihin kansainvälisiin konflikteihin. 
Rauhan aikana uhka- ja viholliskuvat ovat keskeisiä asevarustelun ylläpitäjiä ja 
luontevan kansainvälisen yhteistyön esteitä. Kieli ja siihen kiinteästi liittyvät kult-
tuuriset jäsennykset ylläpitävät viholliskuvia pitkään faktisen uhkaavuuden hä-
viämisen jälkeenkin. Luvussa 3.1. kuvasin Venäjän uhkan kokemista ja tietoista 
venäläisiä koskevan viholliskuvan rakentamista Suomen historian eri vaiheissa. 

78 Kun tässä luvussa käytän usein lyhyyden vuoksi ja toiston välttämiseksi käsitteitä haas-
tattelu ja haastattelupuhe, tarkoitan yleensä aina keväällä 1989 tehtyjä teemahaastatteluja 
(ks. liite 1). Myös luvussa 3.3.2. kuvatut survey-aineistot on pääosin koottu haastattelemal-
la, mutta niiden osalta tyydyn määrälliseen analyysiin, enkä haastattelupuheista kirjoitta-
essani tarkoita survey-haastatteluja.

79 Tarkempi uhkapuheiden analyysi, ks. Raittila 1993, 109–155.
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Hypoteettisena lähtökohtana oletan, että menneiden vuosikymmenten ja vuosi-
satojen koettu ja tuotettu viholliskuva vaikuttaa suomalaisen kulttuurin syvära-
kenteissa – muun muassa kielen rakenteissa – edelleen yhtenä venäläisiä koskevi-
en käsitysten lähteenä. 

Kevään 1989 teemahaastatteluja edeltävien survey-tutkimusten perusteella tiivis-
tin suomalaisten 1980-luvun puolivälissä kokemat sotaan, suurvaltoihin ja erityi-
sesti Neuvostoliittoon liittyneet uhkakuvat kolmeksi hypoteesiksi80:

1) Suomalaiset kokivat sodan, asevarustelun (erityisesti ydinaseet) ja suurval-
tasuhteet yleisesti maailman tulevaisuutta uhkaavina asioina. Suomen suh-
teen tämä uhka koettiin selvästi harvemmin.

2) Suomalaiset pitivät Yhdysvaltoja uhkana maailmanrauhalle jonkin ver-
ran useammin kuin Neuvostoliittoa. Merkittävä osa suomalaisista piti Neu-
vostoliittoa aktiivisesti rauhaan pyrkivänä maana, jonka uhkaavuus maail-
manrauhalle liittyi nimenomaan sen rooliin suurvaltana.

3) Suomalaiset kokivat suurvaltojen uhkan Suomea kohtaan ennen muuta 
välillisenä, globaalista kriisistä johtuvana. Vain hyvin harvat kokivat Neu-
vostoliiton suoraan uhkaavan Suomea, ja USA:ta ei juuri kukaan pitänyt vä-
littömänä uhkana Suomelle.

Teemahaastattelujen puheet olivat sopusoinnussa surveyn tuloksen kanssa, jon-
ka mukaan suomalaiset eivät kokeneet välitöntä ja ajankohtaista Neuvostoliiton 
uhkaa. Mutta teemahaastattelujen tarkempi erittely osoitti, että suomalaisten pu-
heessa oli rinnakkain sekä Neuvostoliiton uhkaavuutta että uhkaamattomuut-
ta ilmentäviä jäsennyksiä. Lähes kaikissa haastatteluissa toistuva ajattelumalli oli 
Neuvostoliiton uhkaamattomuus, mutta usein sitä täydennettiin ja tasapainotet-
tiin varauksilla ja uhkaavuuden ilmauksilla. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 
Neuvostoliiton uhkaavuus ilmaistiin aina siten, että sitä epämääräistettiin ja ta-
sapainotettiin erilaisin retorisin keinoin. Arvioin, että monissa tapauksissa epä-
määräinen puhe uhkasta keskusteltaessa liittyi haastateltavien aidon epävarmuu-
den ohella pyrkimykseen esiintyä yya-koodin mukaisesti kunnon kansalaisena ja 
virallisen ulkopolitiikan kannattajana.

Haastateltavat ilmaisivat potentiaalisen uhkan Suomen turvallisuudelle ja siihen 
liittyvän epävarmuuden usein epämääräisesti ja täsmentämättä. Joskus sen pe-
rustelut liittyivät muualta kuin Suomen ja Neuvostoliiton suhteista alkunsa saa-
viin kansainvälisiin kriiseihin, Neuvostoliiton rooliin ydinasevaltiona, Suomen 
ja Neuvostoliiton välisiin sotiin ja historian kokemuksiin, joskus myös perestroi-
kan kuohuntojen aiheuttamaan vanhan turvallisen status quon muuttumiseen. 
1920- ja 30-lukujen myyttisestä ja kokonaisvaltaisesta idän uhkasta oli vielä merk-
kejä suomalaisten Neuvostoliittoa koskevissa puhetavoissa, mutta pääsääntöises-
ti haastateltavat esittivät Neuvostoliiton uhkan eritellen ja pragmaattisesti. Dis-
kurssianalyyttinen lähestymistapa auttoi tässä tapauksessa tunnistamaan haastat-

80 Hypoteesien perustana olevista tutkimuksista ks. Raittila 1993, 112–118, 314–315.
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telupuheiden ristiriitaisuuksia ja osoittamaan niissä ilmeneviä erilaisia kulttuuri-
sia uhka-jäsennyksiä.

Uhkaavuutta koskevia jäsennyksiä analysoitaessa erotin niistä myyttisen uhkaku-
van sekä uhkan tai uhkaamattomuuden rationaaliset perustelut. Tällä on merkitys-
tä puheen sosiaalisten seurausten kannalta: rationaalisiin perusteluihin voidaan 
vaikuttaa tiedolla ja vasta-argumenteilla; sen sijaan kulttuurissa oleviin myyttisiin 
uhkakuviin tiedolliset argumentit vaikuttavat paljon hitaammin.

Kommunismi ja sosialismi Neuvostoliiton uhkan perusteluna saattoi olla osa 
myyttistä uhkakuvaa, tai sitten tuo perustelu saattoi liittyä rationaaliseen poh-
dintaan. Venäläisyyttä ei yhdessäkään haastattelussa pyritty rationaalisesti perus-
telemaan uhkan syyksi, vaan se tuli esiin epämääräisesti, historialliseen (myytti-
seen) uhkakuvaan liittyvänä. Neuvostoliiton suurvalta-asema ja kansainvälinen 
kriisi uhkan syinä liittyivät sekä rationaaliseen argumentointiin että myyttiseen 
uhkakuvaan.

Sosialismi ja Neuvostoliiton arkielämä haastattelupuheissa81. Vuoden 1989 haas-
tattelut tehtiin tilanteessa, jolloin Neuvostoliiton glasnost-vaiheen mahdollista-
mana Suomessa – samoin kuin Neuvostoliitossa – oli joukkoviestimissä puitu jo 
useiden vuosien ajan neuvostoliittolaisten arkielämään ja järjestelmän toimivuu-
teen liittyviä ongelmia. Haastatteluissa puhuttiin avoimesti kansalaisvapauksien 
puutteesta sekä naapurimaan jälkeenjääneisyydestä, tavarapulasta, epäsiisteydes-
tä, jonottamisesta ja muusta arkielämän ankeudesta. Positiiviset kommentit liit-
tyivät lähinnä perestroikan synnyttämään muutoksen toivoon.

Sosialismista puhuttaessa haastateltavat eivät jakaantuneet positiivisten ja nega-
tiivisten kommenttien esittäjiin, vaan samat haastateltavat esittivät sekä myöntei-
siä että kielteisiä ajatuksia naapurimaan yhteiskuntajärjestelmästä. Tämä voi joh-
tua sosialismin käsitteen laajuudesta: on luontevaa pitää joitakin sosialismin piir-
teitä positiivisina ja toisia taas negatiivisina.

Kun haastateltavat puhuivat Neuvostoliiton arkielämästä ja muista sisäisistä asi-
oista vähemmän steriloidulla kielellä kuin esimerkiksi ulkopolitiikasta, ajattelin 
aluksi, että arkielämää koskevissa puheissa ei olekaan samankaltaista kahden kie-
len dualismia kuin muiden teemojen yhteydessä. Haastattelupuheiden retoriikan 
konkreettinen analyysi kuitenkin osoitti, että myös Neuvostoliiton arkielämää 
koskevista haastattelupuheista saattoi tunnistaa rinnakkaisten puhetapojen ole-
massaolon (Raittila 1993, 200–206).

Virallinen ulkopolitiikka ja siihen liittynyt käsitys ”oikeasta” suhtautumisesta 
Neuvostoliittoon vaikuttivat myös naapurimaan sisäisten olojen kommentointiin. 
Haastateltavat tasapainottivat ja pehmensivät Neuvostoliiton arkielämää koske-
via puheitaan tavalla, joka antoi aiheen päätellä, että haastateltavien kokemaan 
”kunnon kansalaisuuteen” kuuluu tasapainottaa myös muuten hyväksytyksi ko-

81 Tarkempi sosialismia ja Neuvostoliiton arkielämää koskeva analyysi, ks. Raittila 1993, 
191–207.
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ettua naapurimaan arkielämän repostelua. Tämä ilmeinen kulttuurinen normi 
saattoi perustua virallisen ulkopolitiikan huomioon ottamiseen tai sitten käsityk-
seen, jonka mukaan sivistynyt kansalainen välttää yksisilmäisyyttä ja ymmärtää 
muiden maiden oloja.

3.3.2. Suhtautuminen venäläisiin survey-tutkimuksissa
Suomen ja Neuvostoliiton välisistä suhteista oli 1990-luvun alkuun mennessä jul-
kaistu runsaasti historiaan, talouteen, poliittisiin suhteisiin ja diplomatiaan liit-
tyviä tutkimuksia. Sotien jälkeinen tutkimus 1980-luvun lopulle asti liittyi usein 
(ulko)poliittiseen keskusteluun YYA-sopimuksesta ja sen tulkinnoista. Noissa tut-
kimuksissa käsiteltiin vain harvoin suomalaisten käsityksiä venäläisistä muuten 
kuin historiallisesti (ks. luku 3.1.).

Suomalaisten suhtautumista venäläisiin on selvitetty muutamissa survey-tutki-
muksissa ennen teemahaastatteluaineistoni kokoamista. Tässä alaluvussa kuvaan 
lyhyesti seuraavien tutkimusten tuloksia:

a) Tampereen yliopiston tutkimuslaitoksen vuonna 1964 toteuttama kyse-
ly (Survey 1964)

b) Suomen Gallupin vuonna 1987 toteuttama yhteiskunnallisia arvoja ja asen-
teita koskevassa survey-tutkimus, jossa joitakin Neuvostoliittoa ja venäläisiä 
koskevia kysymyksiä toistettiin täsmälleen samassa muodossa kuin vuoden 
1964 tutkimuksessa. (Gallup 1987; Survey 1964)

c) Magdalena Jaakkolan ulkomaalaisasenteita koskeva tutkimus, jonka sur-
vey-haastattelut tehtiin kesäkuussa 1987 (N=1088) (Jaakkola 1989)

d) Keväällä 1986 ja 1987 toteuttamani koululaisten lomakekyselyt (ks. lii-
te 1).

e) Lokakuussa 1988 oman Neuvostoliitto-projektini osana toteutettu survey 
(N=997). Lomakehaastatteluihin perustuvan tutkimuksen toteuttajana oli 
Suomen Gallup Oy (ks. liite 1).

Jo se, että mielipidetutkimusten yleisyys ja status oli vuonna 1964 erilainen kuin 
23 vuotta myöhemmin, tekee eri gallup-raporttien tulosten suoran vertailun on-
gelmalliseksi. Tästä ja muista survey-tutkimusten toteutukseen liittyvistä epävar-
muustekijöistä huolimatta esitän joitakin tuloksia em. gallup-tutkimuksista omi-
en tutkimusaineistojeni tulkinnan taustaksi.

Vuonna 1964 toteutetun surveyn mukaan neljännes vastaajista suhtautui kielteisesti 
ajatukseen saada venäläinen läheiseksi sukulaisekseen avioliiton kautta. Ruotsalai-
sia vieroksuvia oli vastaajien joukossa selvästi vähemmän; sen sijaan mustaihoiset 
ja erityisesti mustalaiset torjuttiin selvästi venäläisiä useammin. Kun vuoden 1987 
tutkimuksissa sama kysymys toistettiin, kielteinen asennoituminen oli vähentynyt 
kaikkien kansallisuuksien kohdalla, mutta eri kansallisuuksien ”suosituimmuus-
järjestys” oli sama. Vuonna 1987 yhdeksän prosenttia vastaajista ei halunnut lä-
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hisukulaisensa menevän naimisiin venäläisen kanssa. Tulosten perusteella ei voi 
tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Ne eivät kuitenkaan ainakaan vahvista aja-
tusta, että negatiivinen suhtautuminen venäläisiin ihmisiin olisi 1960-luvulla ollut 
vallitsevana suomalaisten keskuudessa. Vuoteen 1987 mennessä vieroksuva suh-
tautuminen venäläisiin samoin kuin muihinkin vieraisiin kansallisuuksiin oli vä-
hentynyt verrattuna neljännesvuosisata aikaisempaan tilanteeseen.

Vuoden 1964 surveyssä vastaajia kehotettiin sijoittamaan eri kansallisuuksia askel-
mille sillä perusteella, miten ystävällisesti näihin suhtaudutaan. Venäläiset sijoit-
tuivat keskivaiheille amerikkalaisten, ruotsalaisten ja islantilaisten jälkeen, mutta 
ennen japanilaisia, intialaisia, kuubalaisia ja nigerialaisia. Vaikka menetelmä – eri 
kansallisuuksia kohtaan tunnetun ystävällisyyden pisteyttäminen – onkin karkean 
yksiviivainen, nämäkään tulokset eivät vahvista käsitystä kielteisestä suhtautumi-
sesta venäläisiin; pikemminkin niiden voidaan nähdä ilmentävän maantieteellisen 
sijaintiin ja luonnollisten kontaktien määrään liittyvää etnosentrisyyttä.

Vuonna 1987 Suomen Gallupin tutkimuksessa vastaajat saivat määritellä, miten 
hyvin heille luetellut parikymmentä ominaisuutta kuvaavat tavallista neuvosto-
liittolaista ihmistä.82 Yli puolet vastaajista piti seuraavia ilmaisuja sopivina kuvaa-
maan neuvostoliittolaisia: perhekeskeinen, iloinen, maltillinen, sivistynyt, opti-
mistinen, luotettava ja hyvin koulutettu. Vastaavasti yli puolet haastatelluista ei 
pitänyt seuraavia sanoja sopivina neuvostoliittolaisista puhuttaessa: väkivaltainen, 
kansainvälinen, epärehellinen, ahne, yksilökeskeinen ja laiska.

Jaakkolan (1989) tutkimuksen aineisto koottiin samana vuonna kuin edellä ku-
vattu vuoden 1987 gallup, ja hänen tutkimuksessaan kysyttiin vastaajien suhtau-
tumista eri kansallisuuksia edustavien Suomeen muuttoon sekä avioitumiseen hei-
dän kanssaan. Tulosten mukaan vähän yli puolet suomalaisista suhtautui myön-
teisesti venäläisten Suomeen muuttoon, mutta kansallisuuksien ”suosituimmuus-
listalla” venäläiset jäivät hännille. 18:sta vastaajille esitetystä kansallisuudesta vain 
jugoslaavit ja turkkilaiset olivat venäläisiä vähemmän tervetulleita Suomeen. Alle 
40 prosenttia vastaajista suhtautui myönteisesti ajatukseen itsensä tai lähisukulai-
sen avioitumisesta venäläisen kanssa, mutta avioitumiskysymyksessä venäläiset ei 
olleet suhteellisesti niin epäsuosittuja kuin maahanmuuttokysymyksessä.83

Vuosina 1986 ja 1987 toteutettujen koululaistutkimusten mukaan suoma-
laisnuorilla oli niin vaihtelevia käsityksiä venäläisistä, että niiden perusteella oli 
mahdoton puhua yhtenäisestä tai vallitsevasta venäläiskuvasta. Varsin yleisesti nuo-
ret korostivat venäläisten olevan samanlaisia kuin muutkin ihmiset. Kun lomak-

82 Vaikka kysymys ei koskenutkaan täsmällisesti venäläisiä, on perusteltua otaksua, että haas-
tateltavat olisivat vastanneet venäläisistä kysyttäessä jokseenkin samalla tavalla.

83 Tulosten mukaan 15 prosenttia näkisi venäläisten muuttavan Suomeen ”hyvin mielellään” 
ja 37 prosenttia ”melko mielellään” (englantilaisten kohdalla vastaavat osuudet olivat 28% + 
48% ja eestiläisten kohdalla 27% + 44%). Oman tai lähisukulaisen naimisiinmenon venä-
läisen kanssa hyväksyi 12 prosenttia ”hyvin mielellään” ja 27 prosenttia ”melko mielellään” 
(norjalaisten kohdalla vastaavat luvut olivat 25% + 45%, eestiläisten kohdalla 20% + 35% 
ja epäsuosituimpien eli turkkilaisten kohdalla 8% + 18%). (Jaakkola 1989, 117–119)
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keessa kysyttiin Neuvostoliiton kielteisiä puolia, alle prosentti vastaajista mainit-
si jotain neuvostoliittolaisiin tai venäläisiin ihmisiin liittyvää. Kun taas kysyttiin 
naapurimaan positiivisia puolia, ihmisiin liittyviä mainintoja oli kymmenkertai-
nen määrä. (Raittila 1988, 56–61, 106–112)

Keväällä 1986 tamperelaisissa kouluissa toteutetuissa lomakekyselyissä tuli jon-
kun verran esiin jyrkän kielteisiksi, halveksiviksi ja vihamielisiksi tulkittavia kom-
mentteja venäläisistä. Kun lomakyselyssä oli mahdollisuus kuvata venäläisiä omin 
sanoin, negatiivisiksi tulkittavia luonnehdintoja esitti noin neljäsosa 18-vuotiais-
ta vastaajista. Negatiivisia kuvauksia venäläisistä kirjoittivat erityisesti pojat, esi-
merkiksi näin: ”kauheen hajusia”, ”kieroutunut”, ” juoppo, hintti, perseennuolija, 
lipsuttaja”, ”säälittävä, itäläinen, aivopesty”. (Raittila 1987, 70-74)

Vastaavia nimittelyjä ei tullut näkyviin myöhemmin tehdyissä koululaisten tee-
mahaastatteluissa. Käsitykseni mukaan erot johtuivat tutkimustilanteesta. Koulu-
luokissa tehdyissä lomakekyselyissä vastausprosentti oli sata, ja numeroimattomien 
lomakkeiden johdosta vastaajien anonymiteetti oli lähes täysin turvattu. Tämä yh-
dessä vastaustilanteessa vallinneen huutelun ja riehakkaan ilmapiirin kanssa aut-
taa ymmärtämään lomakkeissa olleita hyvinkin negatiivisia luonnehdintoja venä-
läisistä ihmisistä. Kielteisten tai vihamielisten kansallisten stereotyyppien ja puhe-
tapojen tutkimisessa teemahaastattelu ei varmasti ole sopivin menetelmä. Tutki-
muksen luottamuksellisuuden vakuuttelusta huolimatta haastattelutilanne ei tur-
vaa mukanaolijoille samanlaista anonymiteettiä kuin nimetön lomake.

Syksyn 1988 survey-haastatteluissa heti lomakkeen alussa – ennen kuin Neuvos-
toliitosta oli puhuttu sanaakaan – haastateltavilta kysyttiin heidän suhtautumis-
taan eri kansallisuutta olevien ihmisten mahdolliseen muuttamiseen naapurik-
si.84 Kaksi kolmasosaa vastaajista olisi hyväksynyt minkä tahansa esitetyn vieras-
maalaisen muuttamisen naapurikseen. Mustalaisiin suhtauduttiin selvästi kieltei-
semmin kuin mihinkään ulkomaalaisryhmään. Suhtautumisessa eri kansallisuuk-
siin oli kuitenkin eroja, joista monet korostuivat tarkasteltaessa tuloksia eri taus-
tamuuttujien yhteydessä (ks. taulukko 3.1.). 

Kielteinen tai varauksellinen suhtautuminen venäläisten naapuriksi muuttoon oli 
yli kaksi kertaa niin yleistä kuin vastaava suhtautuminen eestiläisiin. Venäläisten 
sijoittuminen haastateltaville esitettyjen kansallisuuksien loppupäähän ei ole kui-
tenkaan suomalaisten venäläiskuvan kunnalta olennaisin tulos; paljon merkittä-
vämpää on erojen vähäisyys, kun verrataan suhtautumista venäläisiin ja muihin 
vieraisiin kansallisuuksiin. Vastaajien joukossa oli vain neljännes venäläisten naa-

84 Kysymys oli saman kaltainen kuin Jaakkolan (1989, 116–118) puolitoista vuotta aikai-
sem-min kokoamassa aineistossa, ja myös tulosten kuvaama kansallisuuksien ”suosituim-
muusjärjestys” oli yhdenmukainen. Kysymyksen muotoilussa oli kuitenkin kaksi eroa: kun 
Jaakkola kysyi suhtautumista Suomeen muuttamiseen, omassa syksyn 1988 surveyssani ky-
syttiin mielipidettä lähinaapuriksi muuttamiseen; kun Jaakkolan myönteisyyttä kuvaavat 
vaihtoehdot olivat ”hyvin tai melko mielellään”, oman tutkimukseni myönteisiksi tulkitut 
vaihtoehdot olivat ”olisi mukava asia” sekä ”ei ole mitään sitä vastaan”. Nimenomaan vii-
meksimainittu on neutraalimpi kuin Jaakkolan ”melko mielellään”, ja siksi omassa tutki-
muksessani suhtautuminen kaikkiin kansallisuuksiin näytti myönteisemmältä kuin Jaak-
kolan tuloksissa.



118

olisi  
mukava 
asia (%)

ei ole  
mitään si-
tä vastaan 

(%)

en  
toivoisi 

muuttavan 
(%)

en pitäisi  
lainkaan 
hyvänä 

(%)

en osaa  
sanoa 
(%)

yht. 
(%)

englantilaiset 33 58 6 2 2 100
eestiläiset 28 59 8 3 2 100
unkarilaiset 23 61 10 4 3 100
ruotsalaiset 21 59 14 5 2 100
italialaiset 20 56 16 5 3 100
kiinalaiset 16 59 16 7 3 100
mustat afrikkalaiset 15 57 17 8 2 100
venäläiset 14 58 16 9 3 100
turkkilaiset 12 54 23 7 4 100
mustalaiset 7 32 32 28 2 100

Taulukko 3.1. Suhtautuminen eri kansallisuuksia edustavien  
muuttamiseen naapuriksi85 (survey lokakuu 1988, N=997)

puriksi muuttamista vieroksuvia, ja näistäkin jyrkän kielteisesti suhtautuvia al-
le puolet (9 prosenttia). Vieroksuva suhtautuminen venäläisiin on historiallisista 
syistä erityisen mielenkiintoista, ja siksi tarkastellen sitä hiukan eritellymmin.

Taulukon 3.2. esittämiä eri väestöryhmien eroja tulkittaessa on muistettava, että 
kaikissa ryhmissä enemmistöllä ei ollut mitään venäläisten naapuriksi muuttoa vas-
taan. Pienimmillään kielteisesti tai varauksellisesti venäläisiin suhtautuvien osuus 
oli SKDL:n kannattajien keskuudessa (8 %) ja suurimmillaan maanviljelijöiden 
(41 %) ja keskustan kannattajien (39 %) keskuudessa. Erityisen paljon venäläisiä 
vieroksuvia oli myös alle 20-vuotiaiden poikien keskuudessa; saman ikäryhmän 
tytöt suhtautuivat jopa koko otoksen keskiarvoa myönteisemmin venäläisiin. Lä-
hes puolet niistä vastaajista, jotka ilmaisivat suhtautuvansa erittäin kielteisesti so-
sialismiin, vastusti tai vieroksui myös venäläisen muuttamista naapuriin

Eri taustaryhmissä suhtautuminen venäläisiin oli samansuuntaista kuin tutkimuk-
sessa mainittuihin muihin ulkomaalaisryhmiin keskimäärin: venäläisten naapu-
riksi muuttoon suhtauduttiin lähes kaikissa ikä- ja sosiaaliryhmissä hivenen mui-
ta kansallisuusryhmiä varauksellisemmin. Poikkeuksena olivat SKDL:n kannat-
tajat, jotka suhtautuivat venäläisiin myönteisemmin kuin muihin ulkomaalaisiin 
keskimäärin. Toiseen suuntaan yleisestä trendistä poikkesivat Kokoomuksen kan-
nattajat, sosialismin vastustajat sekä alle 20-vuotiaat: heidän keskuudessaan nega-
tiivinen suhtautuminen venäläisiin oli selvästi yleisempää kuin vastaava suhtautu-
minen ulkomaalaisiin yleensä. Eestiläisiin suhtauduttiin kaikissa taustaryhmissä 
myönteisemmin kuin venäläisiin87. 

Eri taustaryhmien venäläiskielteisyyden vertailu puoltaa ajatusta, jonka mukaan 
osa suomalaisista vielä jollain tavalla kytki venäläisyyden yhteen kommunismin 
ja sosialismin kanssa. Alle 20-vuotiaiden poikien erityisen kielteinen suhtautumi-
nen venäläisiin saattaa olla tuon ikäkauden nuorisokulttuuriin liittyvä ohimene-
vä ilmiö (ks. Pehkonen 1987).
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Taulukko 3.2. Eri vastaajaryhmien negatiivinen suhtautuminen venäläisen 
ihmisen muuttamiseen lähinaapuriksi (survey lokakuu 1988, N=997)

en pitäisi 
lainkaan  
(%)

en toivoisi 
muuttavan  
(%)

PISTEYTETYT  
KESKIARVOT86

venäl. eestil.
koko otos (N=997) 8.5 16.5 0.54 1.00
15-19-vuotiaat (84) 8 23 0.14 0.80
20-29-vuotiaat (269) 7 15 0.69 1.10
30-39-vuotiaat (215) 7 18 0.53 1.02
40-49-vuotiaat (131( 4 14 0.68 1.02
50-59-vuotiaat (110) 10 16 0.50 0.96
yli 60-vuotiaat (158) 11 18 0.32 0.94
naiset (514) 6 15 0.66 1.04
miehet (483) 11 18 0.40 0.60
SKDL:n/Devan kannattajat (75) 3 5 1.01 1.13
SDP:n kannattajat (159) 9 11 0.62 0.98
Kokoomuksen kannattajat (159) 8 23 0.43 1.16
Keskustan kannattajat (138) 13 26 0.17 0.67
ylemmät toimihenkilöt (133) 8 10 0.74 1.16
opiskelijat (63) 6 13 0.87 1.41
alemmat toimihenkilöt (140) 6 14 0.64 1.20
eläkeläiset (204) 10 13 0.47 0.97
työläiset (323) 9 18 0.50 0.85
yrittäjät (72) 6 29 0.33 1.04
maanviljelijät (51) 16 25 0.14 0.63

Peruskoulutus:
   - yo-tutkinto (226) 4 13 0.81 1.29
   - keskitaso (346) 8 16 0.56 0.99
   - kansa-/peruskoulu (423) 11 18 0.37 0.86

Suhtautuminen sosialismiin:
  - hyvin tai melko myönt. (322) 5 9
   - hyvin kielteinen (144) 20 25

85 Kysymys kuului: “Seuraavaksi luettelen Teille joitakin kansallisuuksia. Sanokaa jokaisen 
kansallisuusryhmän kohdalla erikseen, miten Te suhtautuisitte siihen, että joku kyseiseen 
ryhmään kuuluva ihminen muuttaisi lähinaapuriksenne?” Kansallisuudet lueteltiin seu-
raavassa järjestyksessä (taulukossa 3.1. ne ovat ”suosituimmuusjärjestyksessä”): englantilai-
set, turkkilaiset, ruotsalaiset, italialaiset, eestiläiset, mustat afrikkalaiset, venäläiset, kiina-
laiset, unkarilaiset, mustalaiset. (Ks. tarkemmin eri taustaryhmien suhtautuminen venäläi-
siin, Raittila et al 1989, 88–95)

86 Eri vastaajaryhmien pisteytetyt keskiarvot on laskettu pisteyttämällä vastaukset seuraa-
vasti: “olisi mukava asia” +2, “ei ole mitään sitä vastaan” +1, “en toivoisi muuttavan” -1, 
“en pitäisi lainkaan hyvänä” -2, “en osaa sanoa” 0 pistettä. Eli mitä korkeampi keskiarvo-
luku on, sitä myönteisemmin ko. ryhmän edustajat suhtautuivat venäläisiin tai eestiläisiin.

87 Suhtautumista virolaisiin käsittelen tarkemmin luvussa 4.1.4.
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3.3.3. Suhde venäläisiin teemahaastattelujen puheissa
Suhtautumista venäläisiin ihmisiin kysyttiin jokaisessa teemahaastattelussa, ellei 
se tullut spontaanisti esiin. Spontaanit kommentit venäläisistä liittyivät pääasias-
sa sota-aikaan tai sitten Neuvostoliiton matkojen kokemuksiin. 

Pelkistetysti kuvattuna venäläisiä koskevien haastatteluosuuksien analyysi eteni 
seuraavasti: Ensin poimin kaikista haastatelluista venäläisiä ihmisiä koskevat kat-
kelmat. Sitten tiivistin venäläisiä koskevista haastattelukatkelmista kolmisenkym-
mentä makropropositiota88. Tiivistäminen tapahtui tekstin semanttisen sisällön 
perusteella. Makropropositioiden erottelun yhteydessä koodasin myös niiden pu-
hetavat karkeasti. Taulukossa 3.3. on kunkin proposition ilmaisutapaa kuvaava 
kirjainkoodi. Puhetapakoodauksella pyrin mm. erittelemään haastateltavien argu-
mentoinnin varmuutta tai epävarmuutta, puheen subjekteja sekä emotionaalisten 
ja muiden voimakkaiden ilmausten esiintymistä eri makropropositioiden yhtey-
dessä.89 Sen jälkeen analysoin eri makrojen90 yhteydessä käytettyjä retorisia keino-
ja ja pohdin niiden käytön funktioita eri konteksteissa. Keskeinen osa tätä laadul-
lisesta erittelyä oli haastattelutilanteen vuorovaikutuksen analyysi.

Makropropositiotaulukkoa ei pidä tulkita teemahaastattelujen sisällön kvan-
titatiiviseksi esitykseksi. Luonnollisesti on jossain määrin kuvaavaa, jos joku mak-
ropropositio esiintyy viidessätoista haastattelussa ja joku toinen vain yhdessä, mut-
ta aineiston suppeuden sekä haastattelutilanteiden erilaisuuden vuoksi määrälli-
set vertailut ovat korkeintaan suuntaa-antavia. Taulukon tehtävänä on auttaa jä-
sentämään haastatteluteksteissä esiintyviä erilaisia venäläisiä koskevia jäsennyk-
siä niiden kuvailun ja tulkitsemisen helpottamiseksi.

Haastattelupuheiden tulkinnassa en kiinnittänyt paljon huomiota haastateltavi-
en sosiaaliseen taustaan, en tilanteen autenttisuuteen tai siihen, puhuuko haasta-
teltava totta91. Se ei ollut välttämätöntä, koska en tarkastele venäläisiä koskevia jä-
sennyksiä haastateltavien asenteina, vaan ajattelumalleina, jotka kuuluvat suoma-
laiseen kulttuuriin ja ovat sitä kautta olleet haastateltavien ”käytettävissä”. Eri ti-
lanteissa suomalaiset voivat käyttää noita jäsennyksiä eri tavoin, liikkua ajattelu-
mallista toiseen, ja näissä käytännön puhetapahtumissa jäsennykset ovat jatkuvan 
uusiutumisen ja muutoksen tilassa.

88 Makropropositioista tarkemmin luvussa 3.2.6.3.

89 Puhetapakoodaus tehtiin makropropositioiden erottelun yhteydessä, jolloin en ollut vielä 
suuntautunut tässä luvussa esitettävään retoristen keinojen tarkempaan analyysiin. Makro-
propositiotaulukosta ilmenevät puhetapojen kirjainkoodit eivät kerro paljoakaan puheen re-
torisista keinoista, eikä niitä juuri kommentoida seuraavien sivujen analyysissa. Ne on kui-
tenkin jätetty taulukkoon esimerkkinä haastat-telupuheen erittelyn yhdestä välivaiheesta.

90 Tekstin sujuvuuden vuoksi käytän joskus makropropositiosta lyhennettä makro.

91 Tältä osin suhteeni haastatteluteksteihin on hyvin toisenlainen kuin esimerkiksi Vetten-
rannalla (1998, 184–186). Vettenranta kiinnitti erityistä huomiota haastattelutilanteen 
”autenttisuuteen” sekä siihen, miten rehellisesti haastateltavat esittivät ajatuksensa ja tun-
temuksensa.
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Taulukko 3.3. Venäläisiä koskevien makropropositioiden  
esiintyminen haastateltujen puheissa 

Makroproposiotio
Haastateltavan koodinumero

04 09 10 11 12 14 16 17 18 22 24 27 29 30 31 33 34 36 37 39

1. Venäläiset ovat 
alempiarvoisia,  
-rotuisia

E E E 
A E E

2. NL:n uhkaavuus 
liittyy venäläisiin

A 
B

E 
B A E E

3. Venäläiset (rys-
sät) ovat uhkaavia 
ja sotaisia

A 
T

C 
E 
T

4. Erilaisia, omitui-
sia, tunteettomia, 
flegmaattisia etc.

A A A A A A A

5. Alistettuja, 
 säälittäviä A A A A

6. Venäläisten sa-
mastaminen  kom-
munisteihin

A? A

7. Venäläiset ovat 
samanlaisia kuin 
muutkin ihmiset

A A 
B AV A A 

V– A
A 
E 

V?

A 
B 
V?

A 
B 
E

A A A 
V?

A 
V?

A 
V? V?

A 
E 

V?

8. Ystävällisiä,  
sydämellisiä, iloisia 
(ym. positiiv.)

E
A 
E 

V+
A A E A

A 
B 

V+

A 
V?

A 
V+ A

9. Venäläiset halu-
avat rauhaa A A

10. En hyväksy 
ryssittelyä ja  
ryssävihaa

A A E B A B 
E A B A

11. Lapsuuden, ko-
din ja sukulaisten 
suhtautum. (+, -)

A+ A+ A– A– A+ A– A– A– A– A+ A– A– 
B– A+

12. Virolaiset ovat 
läheisempiä kuin 
venäläiset

? 
+– A A 

B A B A B A A B A A

Kirjainkoodit kuvaavat analyysin ensimmäisen vaiheen karkeaa puhetapojen koodausta: A= haastateltava 
esittää asian varmasti, selkeästi;  B= epävarmuutta osoittava ilmaisutapa;  C= kysymällä vastaaminen;  E= Asia 
esitetään jonkun toisen henkilön, median yms. toisen subjektin kautta (myös passiivimuodot ja muut subjektitto-
mat ilmaisut: ”TV:ssä kerrottiin”, ”Moni on sitä mieltä”);  T= tunteellinen tai muuten erityisen voimakas ilmaisuta-
pa;  V= spontaani vertailu Yhdysvaltoihin;  ? = ilmaisee, että ei tiedä;  + = positiiviset kokemukset/ vertailu;   
– = negatiiviset kokemukset/ vertailu.

Taulukosta 3.3. näkyy makropropositioiden esiintyminen eri haastateltavien pu-
heenvuoroissa. Jos samassa lausumassa oli selvästi eri makropropositioiden element-
tejä, ne on koodattu kaikkiin esiintyviin makroihin. Tutkimuksessa olleet suoma-
laiset eivät taulukon mukaan jakaudu venäläisistä negatiivisesti, positiivisesti tai 
neutraalisti puhuviin, vaan nämä eri puolet tulivat esiin samojen haastateltavien 
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puheissa. Sama vastaaja saattoi luontevasti puhua yhtäältä venäläisten flegmaat-
tisuudesta ja totisuudesta, toisaalta heidän iloisuudestaan ja sydämellisyydestään 
(esimerkiksi taulukon haastateltavat 17, 30, ja 37).

Makrotaulukosta ilmenee, miten venäläisten alempiarvoisuutta ja uhkaavuutta 
koskevat makrot (1 ja 2) ilmaistiin yleensä epävarmasti tai jonkun toisen henki-
lön ”kautta”. Esimerkiksi haastateltava 14 puhuu venäläisten uhkaavuudesta use-
aan otteeseen erilaisin kiertelevin ilmaisumuodoin: toisten kautta (puhetapakoo-
dina E), epävarmasti (B), kysymällä (C) sekä tunteellisella tai erityisen voimak-
kaalla tavalla (T). Sen sijaan venäläisten omituisuus ja säälittävyys (makrot 4 ja 
5) ilmaistiin epäröimättä (puhetapakoodina aina A). 

Seuraavassa tarkastelen eri makropropositioiden yhteydessä käytettyjä ilmaisuta-
poja, ennen muuta niitä retorisia keinoja, joilla haastateltavat sovittivat puhees-
saan yhteen venäläisiä koskevat erilaiset ajattelumallit. Käsittelytapani on määräl-
lisesti vinoutunut: haastatteluaineistossa oli ylivoimaisesti eniten venäläisten ”sa-
manlaisuutta” tai heidän positiivisia piirteitään painottavia kommentteja (makrot 
7-10), mutta tyydyn esittelemään ne lyhyesti. Venäläisten outoutta, uhkaavuutta 
ja alempiarvoisuutta esittäviä kommentteja (makrot 1–5) oli aineistossa vähän, ja 
usein ne esitettiin vähemmän painokkaasti kuin venäläisten samanlaisuus muiden 
ihmisten kanssa. Kiinnitän kuitenkin erityistä huomiota viimeksi mainittujen il-
maisutapoihin, koska ne ovat kulttuurin muutoksen ja suomalaisen identiteetin 
kannalta erityisen mielenkiintoisia.

3.3.3.1. ”Samanlaisia kuin mekin”
Kaikki haastateltavat esittivät jollain tavalla, että venäläiset ovat samanlaisia kuin 
muutkin ihmiset.92 Neuvostoihmisten ongelmista puhuttaessa usein korostettiin, 
ettei vika ole venäläisissä, vaan Neuvostoliiton (kommunistisessa) järjestelmässä 
ja maan johtajissa. Yleensä venäläisten samanlaisuus muiden ihmisten kanssa tuo-
tiin esiin itsestäänselvyytenä, epäröimättömänä puheena.

Seuraavat kolme esimerkkiä (näytteet 3.4.-3.6.) ovat haastatteluista, joissa venä-
läisten samankaltaisuus muiden ihmisten kanssa esitettiin vastakohtana mennei-
syyden tai joidenkin toisten käsityksille venäläisistä.

Näyte 3.4.  (Päiviö, 65)
PR: Onko teidän suhtautuminen tavallisiin venäläisiin ihmisiin muuttunnu?
Aikasemmin kun ei oo voinnu olla heistä mittään kuvaa [1], mutta nyt on tullu se 
mitä on käynny. Että en mää sano että se on muuttunnu, mutta on tullu kokonaan 
uus [2] käsitys heihin, että kun minä en sota-aikana ollu, en oo heitä ennen sotia 
nähny, että sotien jäläkeen. Että kyllä mulla on semmonen käsitys [3], että ne on 
ihan niinkuin mekin täällä [4]. Ei heillä oo mittään, että heillä on samat vaatimuk-

92 Venäläisten samankaltaisuutta muiden ihmisten kanssa kuvaava makro M7 puuttuu haas-
tateltavilta 11, 17, 18 ja 27. Näistä kolmen ensimmäisen haastatteluissa venäläisten saman-
kaltaisuus tuli esiin implisiittisesti, ja kaikkien neljän puheissa esiintyi M8, siis positiivisek-
si tulkittava luonnehdinta venäläisistä.
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set ja sama tahto [5], että heijän pitäs saaja omaakin elämää nouseen niinkö meillä-
kin [6]. Minä piän heitä ihan rinnastaen [7] että ihan sama kuin mekin [7]. (--)

Ennen näytettä 3.4. Päiviö on muistellut sota-ajan vihollisuuksia ja Neuvostoliiton 
matkojensa hyvin negatiivisia kokemuksia naapurimaasta. Aluksi Päiviö sulkeis-
taa äärimuotoilulla ”ei -- mittään kuvaa” ajatuksen, että hänen juuri esittämän-
sä sota-ajan viholliskuva koskisi venäläisiä ihmisiä [1]. Sen jälkeen hän vahvistaa 
useilla äärimuotoiluilla [2, 4, 7] ja toistoilla [5, 7] venäläisten ihmisten saman-
laisuuden suomalaisten kanssa. Venäläisten tulevan elämän järjestämiseen liitty-
vä toivomus [6] vahvistaa vielä venäläisten samanlaisuuden suomalaisten kanssa. 
Lause ”mulla on semmonen käsitys” [3] on pikemminkin Päiviön tavanomaiseen 
puhetapaan liittyvä kommunikatiivisuutta lisäävä piirre kuin venäläisten saman-
laisuutta epämääräistävä ilmaus.

Näyte 3.5.  (Vilho, 65)
PR: Mikä kuva teillä on venäläisistä ihmisistä?
Sielläkin on monenlaista [1]. Ainakin mitä minä tiiän, mitä silloin. (--) Ja miten-
kä huonosti suomalaiset piti niitä vankeja – herra jumala [2] (--) Ja papitkin kun 
suhtautuivat sillä lailla jumalan luomiin ihmisiin [3] – täällä Kajjaanissa, herra ju-
mala [4] ja haukkuvat. Kun ei koskaan tulisis sotaa. Kun jaksasivat veljen kättä ih-
miset lyyä [5]. (--)
PR: Mitenkä teijän kuva NL:sta on muuttunnu?
Onhan se paljonkin, kun minä muistan kun ensimmäiset vangit tuli tuonne (--) 
Niin yks (nimi poistettu---) se sano, että katohan, nekö osaa vilttiäkin kopistella. 
Niin minä sanoin, että oletko sinä tosissaan nuin pikkusielunen [6], että nehän on 
samanlaisia ihmisiä kuin sinä ja minä [7], herra jumala [8], että sinä ilikiät nuin 
sannoo. Oli oikeistohenkeen kasvatettu se poikaraukka [9]. Se oli jottain pari ko-
lome vuotta nuorempi minua.

Vilho on jo ennen näytettä 3.5. moneen kertaan toistanut venäläisten sa-
manlaisuuden kaikkiin muihin ihmisiin verrattuna. Kun asiaa sitten vielä erik-
seen kysytään, Vilhon vastaus on esimerkki spontaanista itsetodistelusta ympä-
ristön venäläiskäsityksiä vastaan. ”Herra jumala” -huudahdukset [2, 4, 8] vahvis-
tavat sanottavaa propositiota, ja vielä voimakkaampi retorinen keino on viittaa-
minen venäläisiin jumalan luomina ihmisinä [3]. Vielä myöhemminkin, muus-
ta asiasta kysyttäessä Vilho palauttaa puheen menneisyyden muistelulla takaisin 
venäläisiin ihmisiin kertomalla tarinan venäläisistä sotavangeista ja nimeämällä 
työtoverinsa pikkusieluiseksi oikeistohenkiseksi poikaraukaksi [6, 9]. Ilmaus ”sa-
manlaisia ihmisiä kuin sinä ja minä” [7] on retorisesti paljon voimakkaampi kuin 
pelkkä viittaus venäläisten samanlaisuuteen. Vilhon itsetodistelu paljastaa suo-
malaiseen kulttuuriin kuuluneiden kahden vastakkaisen venäläiskäsityksen ole-
massaolon, ja samalla sen funktiona on epäröimätön irtisanoutuminen ympäris-
tön venäläisvastaisuudesta.

Näyte 3.6. (Minna, 20)
(--)  on se tyhmääkin sillai ajatella, että mennä sinne pröystäileen [1]. Eihän ne niil-
le omille oloillensa voi mitään.
PH: tuntuuko susta ett’ suomalaiset ylipäätään tuntee sellasta ylemmyydentunnetta?
Kyllä varmasti tuntee [2]. Mua inhottaa [3] tää kun näitä tummaihosia ihmisiä hau-
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kutaan mutakuonoksi [4] ja tämmöstä, mutta samalla lailla ne varmaan [5] näihin 
venäläisiin suhtautuu, että ne ei oo mitään [6], niin kuin suomalaisilla on tapana 
[7]. Itte kuuluu samaan luokkaan [8].
PH: tuntuuko susta, että venäläiset ja suomalaiset on samanlaisia. Huomaako sitä eroa 
mistään muusta kuin pukeutumisesta?
En mää tiedä [9], kyllä me kaikki ihmiset ollaan kuitenkin samanlaisia [10], mutta 
tämmösiin nyt ainakin kiinnittää huomioo: ulkonäköön ja (--) [11]

Myös Minna (näyte 3.6.) irtisanoutuu puheessaan toisten venäläisiä halveksivasta 
suhtautumisesta. Minna ilmaisee suomalaisten venäläisiä kohtaan tunteman ylem-
myydentunteen ensin varmana [2], sitten yhdistää sen spontaanisti tummaihois-
ten haukkumiseen [4], jonka jälkeen hän hiukan epämääräistäen [5] arvioi suh-
tautumisen venäläisiin olevan samanlaista. Sen jälkeen kommentti ”niin kuin suo-
malaisilla on tapana” [7] normaalistaa esitetyn ajattelumallin. Lopputoteamus sa-
maan luokkaan kuulumisesta [8] vahvistaa samanlaisuusjäsennyksen ja Minnan 
irtisanoutumisen hänen esittämistään muista suomalaisista. 

Minnan puhe on alussa selkeästi suoraa aktiivimuotoista esitystä [2]. Haastattelijan 
jälkimmäinen kysymys on johdatteleva, ja siinä kysytään Minnan omaa mielipi-
dettä asiaan (”tuntuuko susta” ). Minna toistaa venäläisten ja muiden ihmisten sa-
manlaisuuden [10] omana kantanaan, mutta epämääräistää sitä pohjustavalla va-
rauksella ”en mää tiedä” [9]  ja venäläisten ulkonäköä koskevalla peruutuksella 
[11]. Peruutus siirtää puheen samanlaisuudesta venäläisten outoutta koskevaan 
ajattelumalliin (ks. luku 3.3.3.3.), ja Minnan puhetapa vaihtuu samalla suorasta 
esityksestä geneeriseen lauselausemuotoon (”ainakin kiinnittää huomioo” ). Sub-
jektittoman geneerisen esitystavan funktiona voi olla kulttuurinen käsitys, jon-
ka mukaan ihmisten, varsinkaan venäläisten, arvioiminen ulkonäön perusteella 
ei ole ”sopivaa”. Siksi Minna ei esitä venäläisten ulkonäköä koskevaa kommentti-
aan selvästi aktiivimuodossa.

Päiviön, Vilhon ja Minnan puheet suomalaisten ja venäläisten samanlaisuudesta 
pitivät sisällään myös toisen, ”toisten” tai menneisyyden venäläisiä alempiarvoise-
na pitävän ajattelumallin, josta kaikki kolme haastateltavaa irtisanoutuivat. Syi-
tä tuon toisen suhtautumistavan esittämiseen voi olla monenlaisia. Ensinnäkin se 
voi olla merkki siitä, että venäläisiä alempiarvoisena pitävä ajattelumalli suomalai-
sessa kulttuurissa onkin yleisempi kuin voisi päätellä sen perusteella, mitä ihmi-
set sanovat omasta suhtautumisestaan. Miksi olisi tarve todistella ”en minä, mut-
ta nuo toiset”, ellei niitä toisia olisi enemmänkin kuin poikkeustapauksina? Toi-
seksi kyseessä voi olla oman suhtautumistavan muuttumisen korostaminen; esi-
merkiksi Päiviön puheessa tämä vaikuttaa ilmeiseltä. Kolmanneksi, venäläisten 
samanlaisuutta korostavien retoristen keinojen funktiona saattoi olla haastatelta-
vien halu esittää itsensä kunnon kansalaisina. Spontaani itsetodistelu ”vääriä” kä-
sityksiä vastaan oli voimakas retorinen keino sosiaalisesti oikeaksi koetun ajatte-
lumallin esittämisessä.

Vilhon ja Minnan puheenvuorot ovat esimerkkejä siitä, miten teemahaastattelujen 
diskurssianalyyttinen sisällön erittely auttoi löytämään haastateltavien puheis-
ta kulttuurisia ajattelumalleja, jotka eivät todennäköisesti olisi tulleet lainkaan 
esiin heidän vastauksissaan survey-tutkimuksen kysymyksiin (ellei surveyn tut-
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kittavilta olisi kysytty heidän arviotaan toisten suomalaisten suhtautumisesta ve-
näläisiin).93

3.3.3.2. Iloisia, ystävällisiä, sydämellisiä
Vastauksissa esitettiin runsaasti selvästi positiiviseksi tulkittavia luonnehdintoja ve-
näläisistä: ystävällisyys, lämpimyys, sukurakkaus, sydämellisyys, iloisuus ja välit-
tömyys. Makrotaulukosta ilmenee, miten nämä ominaisuudet esiintyivät saman-
aikaisesti muiden venäläisiä koskevien luonnehdintojen kanssa eri haastateltavien 
puheissa. Joissakin tapauksissa venäläisten ihmisten positiivisten piirteiden esit-
tämisen funktiona näytti olevan negatiivisiksi tulkittavien kommenttien tasapai-
nottaminen tai koko haastattelun tasapainottaminen: vaikka siellä onkin anke-
aa ja vaikka kommunismi onkin epäonnistunut järjestelmä, ihmiset sentään ovat 
ystävällisiä ja sydämellisiä.

Venäläisten positiivisten ominaisuuksien luonnehtimisen yhteydessä ei esiintynyt 
tasapainotuksen lisäksi erityisiä tulkintaan vaikuttavia retorisia keinoja, ja siksi 
esitän näytteenä vain Orvokin puheenvuoron, jossa hän ilmaisi pitävänsä venä-
läisiä ”parempina” ihmisinä kuin suomalaisia. Orvokin (näyte 3.7) puheessa ve-
näläisten paremmuus tasapainottaa hänen aikaisemmin esittämäänsä hyvin pet-
tynyttä ja kriittistä kuvaa Neuvostoliiton todellisuudesta.

Näyte 3.7.  (Orvokki, 50)
(--) Ja vapaudenriisto, taitelijoiden vapaudenriisto kaikkine näine ikävine asioineen 
on valitettavasti kyllä muuttannu. Että ihannoi en. [1]
(--)Paitsi että ihmiset.- että niitä ihmisiä minä en [2], ne ihmiset on hyviä [3] ja 
mää luulen [4] että ne on enemmän ihmisiä kuin me suomalaiset ollaan tässä kai-
kessa muussa [5]. Mää luulen [6] että niiden ihmisten keskinäiset suhteet ja perhe-
suhteet ja tämmöset ovat lämpimämpiä mitä meillä [7]. Se on vaan luulo [8], mus-
ta vaan tuntuu [9], että ne on ihmisiä kyllä [10].
(--) Siis tämmönen tilanne, että pöydän ääressä syödään herkkuja ja juodaan teetä 
ja jutellaan [11], niin mää luulen [12], että se on siellä aika yleistä. Mää luulen vain 
[13], mutta onko se minun kuvittelua [14], että Suomessa ei tuommosia perhe- [15] 
.. meillä ollaan niin kiireisiä [16], että heillä tuo yhteys varmasti toimii tuommo-
nen sukurakkaus ja tuommonen [17].

Orvokin puheen spontaani käänne ja selkeä ”paitsi että ihmiset” -muotoilu pai-
nottaa, että vapaudenriiston syy ei ole venäläisissä [2]. Neuvostoliittolaisten ih-
misten hyvyyden Orvokki esittää epäröimättä [3]. Naapurimaan ihmisten pa-
remmuuden suomalaisiin verrattuna Orvokki toistaa moneen kertaan [5, 7, 15, 
16, 17], mutta aina erilaisten epämääräistävien ja epävarmuutta kuvaavien ilma-
usten saattelemana [4, 6, 8, 9, 12, 13, 14]. Asian moninkertainen toisto on venä-
läisten paremmuutta korostava retorinen keino, mutta yhtä usein toistettu ”mää 
luulen” -varaus jättää proposition epävarmaksi. Venäläisten paremmuuteen liitty-

93 Toisenlaista toiseutta eli homoseksuaalisuutta tutkineen Tuula Juvosen (2002) päätel-
mät perustuvut myös osin siihen, mitä haastateltavat kertoivat toisten elämästä ja ajatuk-
sista. Juvosella syynä tähän menetelmään oli mm. vaikeus saada homoja kertomaan omas-
ta elämästään.
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vien varausten käytön taustalla voi olla haastattelun kuluessa ilmenevä Orvokin 
syvä pettymys Neuvostoliiton todellisuuteen: koska Neuvostoliitto on monin ta-
voin pettänyt Orvokin odotukset, hän esittää venäläisten paremmuuden monin-
kertaisin varauksin.

Näyte 3.8.  (Orvokki, 50)
PR: Jäikö teille vielä jotain Neuvostoliittoon liittyvää?
Ehkä ne tärkeimmät tuli. Ne on tärkeitä ne minun lapsuuden mielikuvat tuoda jul-
ki ja miten tässä sitten on silmät avautunnu [1] ja tuota se .. mutta ihmisinä minä 
niitä todella pidän [2] ja hyvinä ihmisinä [3] ja hyvin tämmösinä kulttuuri-ihmisi-
nä [4] ja kun ne eivät oo tässä kapitalismin ja markkinatalouden myllerryksessä [5], 
kun ne ei oo pilaantunnu [6] ja ne on hyvin aitoja ihmisiä [7]. Ihan kunnioitetta-
via ihmisiä [8]. Ainoastaan tämä että tämä järjestelmä ei ole toiminut ja sananva-
pautta siellä on riistetty enemmän kuin minä oon kuvitellu [9].

Näyteessä 3.8. Orvokki kertaa haastattelun yhteenvedoksi käsityksensä Neu-
vostoliitosta: lapsuuden ihannekuvan romahtamisen, järjestelmän toimi-
mattomuuden ja sananvapauden riistämisen. Tässä yhteenvedossa hän toistaa ja 
vahvistaa moneen kertaan positiiviset käsityksensä venäläisistä ihmisistä [2-8], ja 
tällä kertaa Orvokki tekee sen ilman mitään varauksia. Vaikka neuvostojärjestel-
mä ei muuten vastannutkaan kommunistikodissa kasvaneen tytön ihannekuvaa, 
lapsuuden ympäristön emotionaalisesti positiivinen suhtautuminen venäläisiin 
ihmisiin on säilynyt. Myös Orvokin perustelu venäläisten aitoudelle ja hyvyydel-
le on sopusoinnussa lapsuudenkodin maailmankuvan kanssa: venäläiset eivät ole 
pilaantuneet [6] (implisiittinen sisältö: kuten me), ”kun ne eivät oo tässä kapitalis-
min ja markkinatalouden myllerryksessä” [5].

3.3.3.3. Erilaisia, omituisia, säälittäviä
Venäläisten ”samanlaisuuden” ja erilaisten positiivisten luonnehdintojen ohella 
haastateltavat toivat keskustelun kuluessa esiin käsityksiä, joiden mukaan venä-
läiset ovat jotenkin omituisia tai muuten negatiiviseksi tulkittavalla tavalla erilai-
sia kuin suomalaiset (taulukko 3.3., makrot 4 ja 5). Venäläisiä kuvaavina ominai-
suuksina mainittiin mm. totisuus, apaattisuus, synkkyys, flegmaattisuus ja tun-
teettomuus. Venäläisten outouteen liittyivät myös puheet venäläisten tullimiesten 
hymyttömyydestä, Leningradissa perässä roikkuvista purukumin ja sukkahousujen 
kerjääjistä sekä Tampereen katukuvassa näkyvistä harmaatakkisista radionauhu-
rin ostajista. Haastattelujen venäläisten outoutta koskevissa puheissa sekoittuivat 
yhteen venäläisten luonteenpiirteet sekä havaittu ulkoinen olemus ja käyttäytymi-
nen, ja useissa tapauksissa niiden erottelu tekstianalyysissa on ongelmallista.

Venäläisten erilaisuudesta ei varsinaisesti kyselty, vaan kaikki puheenvuorot tulivat 
spontaanisti lähinnä haastateltavien omien kokemusten perusteella tai komment-
teina keskustelun kuluessa näytettyihin kuviin. Venäläisten omituisuutta koros-
tavat kommentit olivat kuitenkin yleensä tarkennuksia tai tasapainottavia lisäyk-
siä painokkaasti ilmaistulle käsitykselle, jonka mukaan venäläiset ovat samanlai-
sia kuin muutkin ihmiset. Venäläisten synkkyys ja flegmaattisuus yhdistettiin jo-
ko suoraan tai implisiittisesti Neuvostoliiton poliittiseen järjestelmään eikä kan-
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sanluonteeseen. Venäläisiä ihmisiä pidettiin pikemminkin säälittävinä ja alistet-
tuina kuin alistuvina.

Monen haastateltavan ensimmäinen kommentti venäläisistä liittyi heidän ulkoi-
seen olemukseensa, erityisesti pukeutumiseen. Sitä pidettiin vanhanaikaisena ja 
harmaana. Näytteet 3.9. ja 3.10. kuvaavat venäläisten pukeutumista samansuun-
taisesti, mutta Outin ja Lotan esitysten retoriset keinot ja siten myös puheen funk-
tiot poikkeavat selvästi toisistaan.

Näyte 3.9.  (Outi, 35)
Se pukeutuminen tekee ne ihmiset aika [1] naurettavankin [1] näkösiksi. Täällä [2] 
on pukeuduttu samalla tyylillä 50-luvulla [3], ei kai siinä se kummempaa siis oi-
kein [4]. Ei se nyt niin kauheen naurettavaa oo [5], koska ittekin on ollu varmaan 
saman näköinen [6]. Mutta siitä on aikaa [7], sen takia se tuntuu naurettavalta [8]. 
Semmosta harmaata pukeutumista [9], kai [10] se leimaa ne ihmisetkin niillä vaat-
teilla [11], vaikka se on ihan järjetöntä [12].

Outin puheen ydinsisältö on venäläisten pukeutumisen naurettavuus, jota hän 
selittelee ja lieventää erilaisin retorisin keinoin. Jo ”aika”-varaus ja kin-pääte [1] 
lieventävät naurettavuutta. Spontaani vertailu Suomen 50-lukuun [2-3] on tul-
kittavissa naurettavuutta vahvistavaksi (kolme vuosikymmentä ajastaan jäljessä!) 
tai lieventäväksi (vähän aikaa sitten me olimme samanlaisia) retoriseksi keinoksi. 
Epämääräistäen (”ei kai”,  ”ei -- niin kauheen naurettavaa” ) Outi määrittää sen ve-
näläisten naurettavuuden lieventämiseksi. [4-6]. Lievennysten jälkeen Outi palaa 
alkuperäiseen näkemykseensä väheksymällä [7-8] juuri esittämäänsä suomalaisten 
menneisyyteen liittyvää lievennystä. Sitten hän konkretisoimalla [9] perustelee ja 
vahvistaa venäläisten naurettavuutta ja epämääräistäen [10] ja nominalisaatiolla 
(pukeutuminen leimaa, ei siis Outi tai suomalaiset) normaalistaa käsityksen ve-
näläisten naurettavuudesta [11]. Tämän jälkeen Outi tasapainottaa peruutuksel-
la kaiken edellä esittämänsä ihmisten leimaamisen pukeutumisen perusteella ja 
korostaa sanottavaansa äärimuotoilulla ” ihan järjetöntä” [12].

Näyte 3.10.  (Lotta, 20)
Ihan sillai tällasena ilmiönä nää neuvostoturistit on aika [1] säälittäviä [2], että se 
on ihan sellanen ensimmäinen asia [3] mitä mää ajattelen, että voi voi niitäkin [4]. 
(--) Koko tää heidän olemus [5]. Mun mielestä [6] ne ihmiset näyttää siltä kuin ne 
olis tohon kadulle revitty [7] jostain 60-luvulta [8].

Lotta (näyte 3.10.) puhuu Tampereella liikkuvien neuvostoturistien säälittävyydestä 
[2], eikä hän lievennä määrittelyään muuten kuin alun ”aika”-määreellä [1]. Sen 
jälkeiset äärimuotoilut ”ensimmäinen asia” [3] ja ”koko olemus” [5] samoin kuin 
”voi voi niitäkin” -huudahdus [4] vahvistavat neuvostokansalaisten säälittävyyttä 
koskevaa ajattelumallia. Lotta ei pyri normaalistamaan puhettaan yleiseksi käsi-
tykseksi, vaan esittää sen suoraan omana kantanaan [6]. Ilmaisu ”kadulle revit-
ty” [7] korostaa naapurimaan kansalaisia ylhäältä tarkasteltavina kohteina, ei ak-
tiivisina subjekteina.

Outin asiaa eri puolilta tarkasteleva itsetodistelu jättää hänen puheenvuoronsa 
avoimeksi erilaisille tulkinnoille. Se sisältää vuorotellen arkikoodiin kuuluvan kä-
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sityksen venäläisten pukeutumisen naurettavuudesta ja tuon ajattelumallin vähät-
telyn ja mitätöinnin. Loppukommentin [12] funktiona voi olla irtisanoutuminen 
venäläisten ihmisten leimaamisesta, mutta yhtä lailla sen funktiona voi olla oman 
puheen sovittaminen yya-koodin mukaiseksi ja esiintyminen kunnon kansalaise-
na. Lotan puheessa sen sijaan ei näy merkkiäkään pyrkimyksestä sovittaa se yh-
teen yya-koodin kanssa. Vaikka Outi toteaakin, että ihmisten leimaaminen pu-
keutumisen perusteella on järjetöntä, hän puheenvuorossaan toistaa ja peruste-
lee naapurimaan asukkaiden naurettavuutta ja uusintaa samalla tavoin kuin Lot-
takin suomalaisessa kulttuurissa olevaa tunneperäistä väheksyvää ja säälivää suh-
tautumista venäläisiin.

Pukeutumisen lisäksi suomalaisessa julkisuudessa 80-luvun lopulla olleet kuvauk-
set naapurimaan elintarvikepulasta loivat perustaa säälin tunteelle venäläisiä koh-
taan. Tampereella liikkuvien neuvostoturistien ostoskäyttäytyminen oli yksi sää-
littävyyden peruste: nuo ryhmissä liikkuvat ja oudosti pukeutuvat ihmiset olivat 
lomamatkallaankin oman kulttuurinsa säännösten ja kontrollin alaisina.

Näyte 3.11.  (Minna, 20)
Sitten kun näkee [1] neuvostoliittolaisen ihmisen, niin aivan heti kyllä [2] erottaa 
[3] ne tuolla kaupungilla, viimeks eilen [4] kattelin tuossa menee varmasti [5].
(--) Mua ainakin säälittää ne neuvostoliittolaiset [6], kun ne tossa. Mää en tiä kuin-
ka paljon ne saa sitä rahaa sitten tuoda [7]. niillä on vissiin joku määrätty määrä 
ja sitten ne aina [8], jokaisella [9] näkee sen, kun tuo jonkun mankan kainalos-
sa [10], kun ne menee. Ja sitten kun me käydään Prismassa kaupassa, niin siellä on 
aina linja-autolastillinen aina joskus aamupäivisin [11], kun käydään. Ne melkein 
käy sieltä ostamassa sen nauhurin kanssa. Mää en tiedä miksi ne ei saa tuoda rahaa 
niin paljon, että ne sais kaikkee muutakin [12]. Se on aina se [13].
PH: Käytit sanaa, että sua säälittää. Minkälainen kuva sulla muuten on venäläisis-
tä ihmisistä? [14]
Sääliksi mun käy [15]. Mää en tiä kuinka heijän asiat siellä on [16], mutta ainakin 
kaikkien näitten telkkarikuvien perusteella [17] siellä on hirveen ankeeta [18]. Kai-
killa [19] on joku kauhee karvalakki [20] – sen jo tunnistaa venäläisen siitä [21], 
kun sillä on se semmonen iso ja sitten on kauheen värittömiä vaatteita: harmaata, 
mustaa ja ruskeeta lähinnä [22]. Semmonen ankee [23].

Puheessaan Minna (näyte 3.11.) painottaa neuvostoturistien erilaisuutta muihin 
kadulla liikkuviin verrattuna. Geneerinen lausemuoto [1, 3, 21] normaalistaa neu-
vostoliittolaisten erilaisuuden, tekee sen yleiseksi kaikkien ajatukseksi. Äärimuo-
toilut [2, 5, 8, 9, 13, 19] ja eiliseen kokemukseen viittaaminen [4] vahvistavat vie-
lä sanottua. Minna konkretisoi naapurimaan kansalaisten erilaisuutta heidän os-
toskäyttäytymisellään [8-13] ja sen syiden pohdiskelulla [7-8]. Minna esittää sää-
lin tunteensa ensin spontaanisti [6] ja vahvistaa sen haastattelijan  kysymyksen 
jälkeen [15]. Minna perustelee sääliään Neuvostoliiton olojen ja kansalaisten pu-
keutumisen ankeudella [18-23], mutta pehmentää puhettaan ”mää en tiä” -vara-
uksen [16] avulla ja ilmaisee tietolähteekseen television [17].

Näyte 3.12.  (Elina, 50)
Ja mää oon yhen kerran käynny Viipurissa ja minä en oo ollu siellä kuin kaks tuntia, 
niin kyllä mää jotenkin sain semmosen vastenmielisen [1]. Että mua kerta kaikkia-
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han [2] ne ihimiset säälitti, että kö alistetahan siihen [3]. Että sen heti näki [4].
PH: (--) Jäikö siittä matkasta muita mielikuvia niitten ihmisten elämästä?
No ko sitä niin vähän näki siinä [5]. Kaks tuntia [6]. Mutta jotenkin niinkö [7] 
ne lapsetkin [8] oli kerjäämäsä heti [9] siellä ja en mää niistä ihimisistä mitenkään 
[10]. Ne oli tuollai kohtalaisen hyvin puettu ja tuota [11].. Mutta kyllä sen näki he-
ti [12] niistä ilmeistä, että ne ei ollu oikein tyytyväisiä [13].

Elina korostaa Viipurissa näkemiensä ihmisten säälittävyyttä voimakkailla ilmai-
suilla [1, 2, 4, 12]. Viittaus lasten kerjäämiseen [8-9] konkretisoi säälittävyyttä, 
ja sitä seuraava tarkennus [10] korostaa säälittävyyden perustaksi ulkoiset olot ei-
kä ihmisiä sinänsä.

Aikaisemmin näytteessä 3.6. Minna argumentoi suomalaisten tummaihoisiin ja ve-
näläisiin kohdistamaa ylemmyydentuntoa vastaan. Näytteessä 3.11. voimakkaasti 
ilmaistu sääli neuvostoliittolaisia kohtaan kuitenkin uusintaa tuota Minnan toisaal-
la tuomitsemaa ylemmyydentuntoista suhtautumista; onhan säälijän aina helppo 
kokea itsensä säälin kohdetta ylempiarvoiseksi. Minna samoin kuin Elina (näyte 
3.12.) esittivät kuitenkin säälin perustaksi ensisijaisesti ne yhteiskunnalliset olot, 
joihin neuvostoliittolaiset oli pakotettu. Muidenkin haastateltavien puheissa tuli 
esiin, että venäläisten säälittävyys, siis tietty alempiarvoisuus meihin suomalaisiin 
verrattuna, johtuu järjestelmästä. Tämä ei muuta sitä, että tuollainen puhe uusin-
taa suomalaisessa kulttuurissa edelleen vaikuttavia venäläisten ihmisten alemmuu-
teen liittyviä historiallisia käsityksiä.94

3.3.3.4. Venäläinen ihminen vihollisena ja uhkaavana
Neuvostoliiton uhkan yhteys venäläisyyteen oli oleellinen osa Suomen itsenäisyyden 
alkuvuosien totaalista uhkakuvaa. Koululaisten Neuvostoliitto-kuvaa koskeneen 
tutkimuksen yhteydessä päättelin, että suomalaisnuoret suhtautuvat itäiseen naa-
purimaahansa eriytyneesti, ja kommunismin, venäläisyyden ja Neuvostoliiton sa-
mastava totaalinen uhkakuva on murentunut (Raittila 1988, 114-115). Survey-
tutkimuksessa kuitenkin ilmeni, että Neuvostoliittoa hyökkäyshenkisenä tai uh-
kaavana pitäneet vastaajat suhtautuivat muuta väestöä kielteisemmin venäläisiin 
ihmisiin.95

Venäläisistä puhuttiin kaikissa haastatteluissa, mutta vain harvoin uhkaavuus ja 

94 1970–80-lukujen suomalaisten – erityisesti miesten – Leningradiin, Tallinnaan ja Vii-
puriin suuntautuneeseen “votkaturismiin” liittyi monenlaista uhoamista ja ylemmyyden 
osoittamista venäläisiä kohtaan. Pikkurahalla oli varaa istua ilta hienoimman hotellin va-
rieteessa, ajella taksilla, kylvää ruplia ja käyttäytyä hotellihenkilökuntaa kohtaan kuin Eu-
roopan omistaja. Sama “vapautunut” käyttäytymismalli ilmenee toki muillakin turistimat-
koilla kuin Neuvostoliitossa (ks. Jokinen & Veijola 1990). Neuvostoliitto oli kuitenkin eri-
koistapaus: suurvalta, sota-ajan vihollinen ja monella tavalla Suomen politiikkaan vaikut-
tava maa. Ylemmyyden tunteminen ja osoittaminen tällaisen maan ihmisiä kohtaan piti ta-
vallisen turismi-irroittelun lisäksi sisällään jäänteitä suomalaisten vanhasta ryssäkuvasta, ve-
näläisestä alemman tason ihmisenä.

95 Neuvostoliittoa hyökkäyshenkisenä pitäneitä oli hyvin pieni osa (6 %) surveyn vastaa-
jista. 
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vanha viholliskuva tuli esiin naapurimaan ihmisistä puhuttaessa. Parikymmen-
vuotias pohjanmaalainen Leena oli kahdestakymmenestä tarkkaan analyysiin ote-
tusta haastateltavasta ainoa, joka täysin varauksettomasti ilmaisi Neuvostoliiton ja 
venäläisten uhkaavan Suomen turvallisuutta. Leenan haastattelupuheessa venäläi-
syys, Neuvostoliiton hallinto ja silloinen naapurimaan johtaja Gorbatshev limit-
tyivät toisiinsa siten, että oli ongelmallista tulkita, milloin itse asiassa oli puhe ve-
näläisyydestä, milloin taas naapurimaan järjestelmästä tai johtajasta.

Venäläisten uhkaavuus toistui Leenan haastattelun kuluessa montaa kertaa, välillä 
spontaanistikin ja usein hyvin elävin ja emotionaalisin arkikielen ilmauksin.

Näyte 3.13.  (Leena, 20)
PH: Mihin sää luulet että se sun kielteinen käsitys Gorbatshovista perustuu? Onko se 
ihan siihen ihmisen olemukseen vai liittykö se joihinkin se sanomisiin tai tekemisiin?
Se on jotenkin semmonen epäluotettavan näkönen, semmonen jännä. Semmonen 
kierä (naurahdus) ettei niinkö tiiä, että mitä seuraavaksi tulee [1]. Että se saattaa 
[2] sanoa rauhaa, rauhaa niinkö maailmalle, mutta .. kohta se saattaakin [2] nos-
taaki miekkansa [3] ja sanoa, että nyt .. antaa pesee [4], tulee päälle [5].
PH: Luuletko sää, että tänään vois tapahtua että Neuvostoliitto kääntyis Suomea vas-
taan?
Se on ihan mahollista [6]. Ei oo yhtään mahottomuus[7].
PH: Mitäs sä sitten aattelet näistä, kun on kauan puhuttu Suomen ja NL:n hyvistä 
suhteista, niin onko ne vain semmosta sanahelinää?
Minusta se on sanahelinää tosiaan [8]. Että mua tiäkkö oikein pelottaa [9], kun 
mää kuulen että nytten, ja kaikkia oikein suuria juttuja [10] niinkö Neuvostolii-
ton välillä on ja yritetään oikein läheisiksi [11], niin ihan varmasti [12] me otetaan 
joskus vielä yhteen [13] sillai, että ne nostaa kantapäät meitä vastaan [14] .. jolla-
kin lailla [15].
PH: Luuletko sää, että läheinen kanssakäyminen vois edesauttaa sitä?
Joo [16]. Liika on aina liikaa [17], minusta ainakin [18]. Koska se on kuitenkin 
niin voimakas ihminen ja voimakas hallinto [19], mikä siellä on. Niin se saattaa pi-
lata Suomen itsenäisyyden [20], vaikka eihän siihen kukaan pystyis siihen vaikut-
taan [21]. Mutta kuitenkin on niinkö semmonen epävarmuus ja peleko [22], että 
voi hyvänen aika, kuule siellä .. naapurimaa [23].

Leena ei pyri rationaalisesti perustelemaan pelkoaan ja Neuvostoliiton uhkan syitä. 
Voimakkaat metaforat – ”nostaaki miekkansa” [3], ”antaa pesee” [4], ”nostaa kan-
tapäät meitä vastaan” [14] – luovat kuvan myyttisestä ja epämääräisestä uhkasta. 
Toistot ja äärimuotoilut (”Se on ihan mahollista [6]. Ei oo yhtään mahottomuus” 
[7] ... ” ihan varmasti [12] me otetaan joskus vielä yhteen” [13]) vahvistavat ilmai-
sua. Epämääräistäviä modaalisia ilmauksia (”saattaakin nostaaki” [2] ... ” jollakin 
lailla” [15] ... ”saattaa pilata” [20]) Leenan puheessa on vähän ja sellaisissa yhte-
yksissä, että ne eivät horjuta ajattelumallia Neuvostoliiton uhkaavuudesta. Näyt-
teen viimeisen lauseen [23] emotionaalinen lataus ja toisaalta sen avoimuus ja mo-
nitulkintaisuus vahvistavat myyttistä uhkakuvaa.

Hiukan myöhemmin Leenan haastattelussa toistuu äärimuotoilun käyttö myyt-
tistä uhkaa vahvistavana retorisena keinona: ”Se vain on, että sieltä voi tulla mi-
tä vaan, sieltä puolelta.”

Edellä (näyte 3.13.) Leena toi Neuvostoliiton uhkaavuuden spontaanisti esiin Gor-
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batshovista puhuttaessa [1]. Mahdollisesti tämä esiintyy puhekatkelmassa kuiten-
kin pikemminkin neuvostojärjestelmän kuin venäläisen ihmisen edustajana. Kun 
haastattelija suoraan kysyi kommenttia venäläisestä ihmisestä (tosin tiettyjä avain-
sanoja kuvaavan listan96 avulla), uhkaavuus tuli jälleen spontaanisti esiin:

Näyte 3.14.  (Leena, 20)
PH: tossa on lista sanoja, onko siinä sellasia jotka sopis sun mielikuvaan venäläisis-
tä ihmisistä?
Ahkera, aktiivinen, alistuva, alkeellinen, epäluotettava.
PH: Miksi epäluotettava? [1]
Ainakin mitä mää kouluajoilta muistan [2], niin eikö ne tullu [3] Suomeen venä-
läiset ja ottannu meiltä sen Karjalan [4] ja kaikki [5].
(--)
Niin. Kehittynyt, on kehittynyt. Joo. Ei se ainakaan vaatimaton oo. Ei oo vaati-
maton.
PH: onko se mieluummin päinvastoin? [6]
Joo [7] koko ajan [8] haluaa enemmän maata .. ja valtaa [9]. 
PH: Liittyykö se siihen venäläiseen ihmiseen vai liittyykö se siihen maahan? [10]
Niin se koko hallinto mikä siellä on [11], toimii. (--)

Näytteessä 3.14. Leena yhdistää spontaanisti venäläisyyden ja Neuvostoliiton uh-
kan. Kun hän puhuu venäläisten tulosta Suomeen ja Karjalan ottamisesta [4], voi-
si päätellä, että itse asiassa Leena puhuu Neuvostoliitosta eikä venäläisistä ihmi-
sistä. Tätä tulkintaa horjuttaa se, että jatkossakin Leena yhdistää venäläisen ih-
misen luonnehdinnan valloitushaluun: ”koko ajan haluaa enemmän maata ja val-
taa” [8-9]. 

Kun sitten kysyttiin, liittyykö naapurimaan valloitushalu venäläiseen ihmiseen 
vai siihen maahan [10], Leena ei valintatilanteessa enää puhu venäläisten uhkaa-
vuudesta. Vastauksen ”se koko hallinto mikä siellä on” [11] voisi tulkita tarkoitta-
van kommunismia tai sosialismia. Leenan puhe ”hallinnosta” uhkaajana on epä-
määräinen, niin kuin koko hänen käsityksensä Neuvostoliiton yhteiskuntajärjes-
telmästä. Yhtä hyvin kuin kommunismiin se liittyy Leenan haastattelussa toistu-
vasti esiin tulevaan venäläisiä koskevaan myyttiseen uhkakuvaan.

”Hallinnon” nimeäminen valintatilanteessa uhkaajaksi selittyy siitäkin että toi-
saalla haastattelussa Leena tuo esiin empaattisen suhtautumisensa saman ”hallin-
non” vainoamiin venäläisiin uskovaisiin. Venäläisistä puhuessaan Leena tuo esiin 
kahdenlaisia kulttuurisia ajattelumalleja: sellaisia jotka kuvaavat naapurimaan vai-
nottuja kristittyä sekä sellaisia, joissa venäläisyys yhdistyy naapurimaan uhkaan. 

96 Haastateltaville esitetyn listan sanojen valinta perustui Luostarisen (1986, 396) tutkimuk-
seen, jossa puolet sanoista kuvasi sotapropagandan venäläisiä, puolet taas suomalaisia. Haas-
tateltaville esitetyssä listassa sekä suomalaisia että venäläisiä ”kuvaavat” sanat oli sekoitettu, 
ja ne esitettiin aakkosjärjestyksessä. Ideana oli katsoa, missä määrin vanhaan ryssämyyttiin 
liittyneitä sanoja valittaisiin kuvaamaan 1980-luvun lopun venäläisiä. Listan sanat olivat: 
ahkera, ailahtelevainen, aktiivinen, alistuva, alkeellinen, apaattinen, epäluotettava, epäre-
hellinen, harkitsematon, harkitseva, itsellinen, itsenäinen, jumalallinen, jumalaton, kehit-
tynyt, kerskaileva, kollektiivinen, kulttuuriton, luja, luotettava, orjamainen, pehmeä, pel-
kurimainen, peloton, periksiantava, rakentava, rehellinen, sisukas, sivistynyt, suoraselkäi-
nen, tasainen, tuhoava, vaatimaton. 
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Venäläisen ihmisen toistuva yhdistäminen naapurimaan uhkaavuuteen joka ta-
pauksessa uusintaa kulttuurissa olevaa venäläisyyden ja kommunistisen Neuvos-
toliiton samastavaa myyttistä uhkakuvaa.

Leenan puhe näytteessä 3.14. on kiinnostava erityisesti keskustelun vuoro-
vaikutuksen rakentumisen kannalta. Haastattelijan välikysymys ”miksi epäluotet-
tava?” [1] muuttaa Leenan puheen epävarmemmaksi: ensin hän epämääräistää 
vastaustaan lauseella ”ainakin mitä mää kouluajoilta muistan” [2] ja esittää sitten 
perustelunsa kiertoteitse, retorisen kysymyksen avulla [3]. Myös lopetus ” ja kaik-
ki” [5] toimii tässä kontekstissa sanottavan epämääräistäjänä eikä äärimuotoilu-
na. Leenan vastauksen epämääräistämisen syynä voi olla haastattelijan kysymyk-
sen ymmärtäminen epäilyksi; keskusteluanalyysin termein on kysymys vieruspa-
rista syytös-vastatodistelu.

Näytteen loppuosassa haastattelijan kysymys ”onko se mieluummiin päinvastoin” 
[6] myötäilee Leenan edeltävää puhetta, jolloin tämän reaktiona ei olekaan vasta-
todistelu ja puheen epämääräistäminen, vaan sanotun vahvistaminen [7]. Toiston 
lisäksi äärimuotoilu ”koko ajan” [8] vahvistaa edeltävää puhetta uhkaavuudesta.

Kun kysyttiin käsitystä ryssä-sanan merkityksestä, Leenan vastaus tuli spontaa-
nisti:

Näyte 3.15.  (Leena,  20)
No se on justiin semmonen jolla on kainalossa kivääri [1] ja (naurahdus) sitt sem-
monen ”tittirittiiii” [2] (naurahdus) semmonen oikein (naurahdus).
PH: Vastaako se tollasta kuvaa? (näytetään sota-ajan Rymy-Eetu-sarjakuvaa).
Joo. Joo (naurua) .. Rymy-Eetu (naurua), kyllä tässä on samoja. Semmonen tappe-
lupukari. Se on niinkö oikiastaan haukkumanimi, että se on sillon. Ettei .. ja niin-
kö venäläinen se ei oo enään niin kauhian semmonen paha, mutta kyllä vain meil-
läkin koulussa, kun alettiin oikein pelleileen niin kyllä ne ryssiksi meni [3].

Näytteen loppuosa [3] viittaa koululaisten ryssähuumoriin, jossa ensisijaista lie-
nee ryssän naurettavuus. Leenan ryssä-puheessa on mukana myös uhkaavuuden 
aspekti; ilmaus ”kainalossa kivääri” [1] tulee esiin spontaanisti ensimmäiseksi. Se 
ja monitulkintainen ilmaus ”tittirittiiii” [2] ylläpitävät suomalaisessa kulttuurissa 
olevaa venäläiseen ihmiseen liittyvää myyttistä uhkaavuutta. Myönteistynyt kuva 
venäläisistä ihmisistä yleensä ja erittäin myönteinen kuva venäläisistä uskovaisista 
ovat yhdessä ”tittirittiiii”-kuvan kanssa Leenan puheessa, esimerkkeinä hänen käy-
tettävissään olevista kulttuurisista ajattelumalleista. Niiden käyttö riippuu haasta-
teltavan puheen kulloisestakin näkökulmasta sekä muista kontekstitekijöistä.

Leenan puheessa venäläisten epäluotettavuus ja vallanhalu oli osa Leenan myyt-
tistä uhkakuvaa, jota en kutsuisi varsinaiseksi viholliskuvaksi. Venäläisiä koskeva 
myyttinen pelko tulee esiin myös Elinan sota-aikaa koskevassa lapsuudenmuis-
telussa (näyte 3.16.).

Näyte 3.16.  (Elina, 50)
Isällä oli siellä tuttava semmonen ja sillä oli venäläinen vankina, työmiehenä. (--) 
ja mulla oli kauhia peleko [1], kun mää tiesin, että se ryssä asustaa siinä. (--) Mul-
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la oli kauhia peleko [2] ja aivan niinkö varkahin ensin kahtoin ja aattelin, että te-
keekö se mulle jotain ja sitten se jotenkin vapautti minut, koska se tuli sinne ja oli 
töisä ja kävi syömäsä ja kun se hymyili. (--)Mutta että se oli jotenkin kauhia [3], 
kun mää aattelin että kamala [4] jos se tekee mulle. Se oli siihen, mää olin jotain 
5-6-vuotias [5].
PH: Onko se teijän kuva venäläisistä ja koko Neuvostoliitosta muuttunnu siitä? [6]
On se [7], ei se semmosta oo [8] eikä mulla mittään pelekoa [9] niitä ihimisiä koh-
taan eikä. (--)

Elinan muistelma havainnollistaa venäläisen ihmisen ja Neuvostoliiton samasta-
nutta viholliskuvaa, ryssämyyttiä. Lapsen pelko kohdistuu avuttomaan sotavan-
kiin, koska tämä on ryssä. Aikaulottuvuus [5-8] niveltää ristiriitaiset ajattelumallit 
yhteen Elinan puheessa, jolloin lapsuuden muistelun funktiona ei ole nykyisen ve-
näläiskäsityksen hämärtäminen, vaan pikemminkin sen vahvistaminen, muutok-
sen korostaminen. Molemmat jäsennykset on sijoitettu puheessa selkeästi omaan 
aikaansa, ja molempia vahvistavina retorisina keinoina käytetään äärimuotoilun 
kaltaisia emotionaalisesti voimakkaita ilmaisuja: lapsuuden kauhia peleko [1-4], 
nykyisin ei mittään pelekoa [9].

Toinin puheessa (näyte 3.17.) venäläisyys tulee esiin hyvin ristiriitaisesti: Neuvos-
toliitosta tulee ensiksi mieleen ryssä ja sota-ajan muistot, Viipurin matkalla näh-
dyt venäläiset olivat säälittäviä, kun taas omalla työpaikalla vierailleet olivat olleet 
iloisia, kivoja ja kauheen sydämellisiä ihmisiä97. Kun Toinilta kysyttiin, miten 1930-
luvulla puhuttiin venäläisistä, hänen puheensa muuttui epävarmaksi:

Näyte 3.17. (Toini, 65)
En mää tiedä kuinka [1], en mää sitä muista kuinka puhuttiin sen paremmin [2], 
mutta ei niistä kyllä tykätty [3]. Semmonen ainakin kuva mulle on jäänny [4] ettei 
niistä tykätty [5] ja kyllä se mullakin vaan oli semmonen ettei sitä [6]. En mää tiiä 
[7], ei sitä kuitenkaan niin kauheesti siihen aikaan vaikka se oli ollu [8] .. niin ei 
siitä niin hirveesti niinkuin nykyään pidetään kauheeta polemiikkia [9]. Että se oli 
semmonen joka ainoon oma asia [10], joka oli tuolla vaan [11] ettei sitä niin kau-
heesti esiin tuotu [12]. (--)
PR:  Oliko se ettei venäläisistä tykätty, niin oliko se vihaa vai pelkoa? [13]
Pelkoo [14] varmasti [15]. Sitä pelättiin, että ne tulee sieltä [16].

Toini epämääräistää 30-lukuun liittynyttä ”ei niistä tykätty” propositiota [3,5] mo-
nin retorisin keinoin: vaihtamalla aktiivimuodon passiiviin, toistuvin epävarmuu-
den ilmauksin (en mää tiedä [1], en mää muista [2], en mää tiiä [7]), vähättelele-
mällä ja lieventämällä muistikuviaan [4] sekä jättämällä lauseet ikäänkuin kes-
ken [6, 8, 11]. Puheen epämääräistämisen funktiona voi olla haastateltavan pyr-
kimys sovittaa menneisyyttä koskeva puhe nykyhetken ”oikeaan suhtautumiseen”. 
Haastattelijan jatkokysymyksen [13] vastauksessa Toinin epävarmuus katoaa, ja 
hän vahvistaa pelko-proposition [14] toistolla [16] ja äärimuotoilulla varmasti [15]. 

97 Ks. näyte 3.26. luvussa 3.3.3.6.??
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Varmuus tässä valintatilanteessa sopii ”oikean puhetavan” normeihin: onhan pel-
ko hyväksyttävämpi venäläisten vieroksumisen syy kuin viha.98

Teemun puheessa venäläisyys yhdistyy pitkän haastattelun kuluessa niin uhkaa 
kuin sen uhkaamattomuuttakin koskeviin ajattelumalleihin . Uhkaamattomuut-
ta vahvistavan proposition venäläisistä hän toistaa useaan otteeseen: ”Ettei ihmi-
sisä oo mitään vikaa” .. ”Niinkö venäläisiä vastaan mulla ei mitään, ihteänsä nii-
tä ihmisiä vastaan”. Venäläisten aikaisemman uhkaavuuden Teemu ilmaisee isän 
sotamuisteluiden kautta: ”Isähän siellä sodassa paljon oli ja tykkäs tosi huonoa niis-
tä venäläisistä.” Teemun mielestä Neuvostoliitto on laajentumishaluinen valtio 
(näyte 3.18.).

Näyte 3.18.  (Teemu, 35)
PH: Mihin sää luulet että se perustuu, että se on laajentumishaluinen. Johtuuko se niis-
tä ihmisistä, johtuuko se siitä järjestelmästä? [1]
Kyllä se siitä järjestelmästä johtuu [2]. Ei venäläiset [3] – onko ne niin sotahulluja 
kuin se [4] ... se on nuin suuri maa ja niin vähillä ihmisillä on kumminkin se val-
ta [3], niin nämä sitten ne vallan käyttäjät [6] ne sen pelaa. Kun se rupiaa paisu-
hun se talous [7], niin ne halua lisää ja lisää [8]. Niin se on aina [9]. Harvoin oi-
kein köyhä maa mihinkään lähtee. Isä sano aina [10] että ryssä on ryssä vaikka 
voissa paistais [11]. Ja kyllä se voi hyvin pitää paikkansa [12]. En mää sitä historiaa 
tunne [13], että kuinka paljon se on sopimuksia pettänny [14]. En mää tohi men-
nä sitä sanoon. [15]
PH: Luuletko, että nuo rajoitussopimukset vois olla semmosia kuplia, jotka on vaan pa-
perilla eikä mitään oo tapahtunnu? [16]
Kyllä ne saattaa olla tojellisia [17], mutta niitten tarpehet muuttuu [18], mutta sit-
ten ne ei ne sopimukset venäläisille merkkaa mitään [19]. Epäluotettavina minä vä-
hän [20] niitä pijän [21].

Ennen yllä olevaa katkelmaa Teemu on juuri ilmaissut yksiselitteisesti, että Neu-
vostoliitto on laajenemishaluinen valtio. Selkeään vaihtoehtokysymykseen [1] vas-
tatessaan Teemu yhdistää uhkan yksiselitteisesti Neuvostoliiton yhteiskuntajärjes-
telmään [2]. Teemu kiistää [3] tai asettaa retorisella kysymyksellä vähintäänkin ky-
seenalaiseksi venäläisten uhkaavuuden [4] ja näin vahvistaa ensimmäisen lauseen 
[2] epäröimättömän vastauksen. Teemu ei tässä kohdassa eksplikoi yhteiskunta-
järjestelmää kommunismiksi, mutta haastattelun kokonaisuuden perusteella on 
pääteltävissä, että hän on tarkoittanut nimenomaan sitä. Tämän jälkeen hän pe-
rustelee rationaalisesti uhkan yhteyden naapurimaan järjestelmään [5, 7-8]; ”val-
lan käyttäjät” [6] tulkitsen järjestelmän eikä venäläisen ihmisen kuvaukseksi. ”Niin 
se on aina” [9] normaalistaa esitetyt rationaaliset perustelut.

Sitten Teemu esittää isän kautta kiertoteitse [10] venäläisten muuttumattomuutta 
kuvaavan ja siten uhkaavuuden sisältävän sananparren ”ryssä on ryssä vaikka vois-
sa paistais” [11] ja vahvistaa sen, ei tosin täysin varmana ilmauksena (”se voi hy-
vin pitää paikkansa” [12]). Tämän jälkeen Teemu konkretisoi sanaparren liittä-

98 Tässä voi olla kysymys ylitulkinnasta: Toinin epävarmuus saattaa johtua 30-lukua koske-
vien asioiden muistamisen vaikeudesta, ja pelon valitseminen vihan sijasta voi perustua to-
delliseen muistikuvaan eikä kulttuurisesti hyväksyttävän ajattelumallin valintaan.
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mällä sen ryssän epäluotettavuuteen lauseella ”että kuinka paljon se on sopimuksia 
pettänny” [14]. Sanottu on jyrkässä ristiriidassa yya-koodin kanssa, ja siksi Teemu 
epämääräistää sitä kahdella lieventävällä lauseella [13, 15].

Välikysymystä [16] seuraavassa vastauksessa Teemu ensin kiistää haastattelijan joh-
dattelevan ajatuksen [17], mutta palaa sitten venäläisten epäluotettavuuteen: kun 
tarpeet muuttuvat [18], ”ei ne sopimukset venäläisille merkkaa mitään” [19]. Tee-
mu lieventää sanomaansa vähän-sanalla [20], ja palaa vielä hetkeä myöhemmin, 
kaupankäynnistä puhumisen jälkeen aiheeseen: ”Epäluotettavia ei oo ku kauppa-
miehet ja johtajat – en mää muuta tiejä. Tavallisesta kansasta – ne ei oo sen kum-
mempia oo kuin muutkaan.”

Venäläisten uhkaavuuden yhteydessä Teemun puhuu sekaisin venäläisistä, ryssistä, 
Neuvostoliitosta ja sen vallanpitäjistä. Puheissaan Teemu yhdistää Neuvostoliiton 
uhkaavuuteen sekä kommunismin että venäläisyyden. Teemun yksittäisten kom-
menttien näennäinen ristiriitaisuus korostaa sitä, että yksittäisten lauseiden ana-
lyysi on riittämätöntä, ja suhteellisen pitkien haastattelukatkelmien lisäksi analyy-
sin johtopäätösvaiheessa on otettava huomioon haastattelu kokonaisuudessaan.

Vaikka Teemu venäläisistä puhuessaan olisi itse asiassa tarkoittanut Neuvostoliit-
toa, puheen seurauksena on uhkan ja venäläisyyden yhteyden uusintaminen. Eri-
tyisen kiintoisia ovat puheen tarkoittamattamat seuraukset, jotka eivät näkyisi mi-
tenkään asennetutkimuksessa. Esimerkiksi jos Teemulta olisi survey-haastattelus-
sa kysytty, liittyykö Neuvostoliiton uhkaavuus venäläisiin ihmisiin, hän olisi mi-
tä todennäköisimmin vastannut kieltävästi. Kuitenkin hänen haastattelupuheen-
sa analyysin perusteella päättelin, että Teemun puhe uusintaa ajattelutapaa, jossa 
Neuvostoliiton uhka ja venäläisyys liittyvät toisiinsa.

Uhkaavuus tuli esiin myyttisenä venäläisyyteen liittyvänä asiana (Leena, näyt-
teet 3.14 ja 3.15) tai sitten sota-aikaan kuuluneena epämääräisenä venäläisen so-
tavangin pelkona (Elina, näyte 3.16). Toinen esiin tullut tapa kytkeä venäläiset 
ihmiset ja Neuvostoliiton uhka oli puhua venäläisten uhkaavuudesta silloin kun 
itse asiassa tarkoitettiin Neuvostoliittoa (Teemu, näyte 3.18).

Niin Elinan, Toinin kuin Teemunkin haastatteluissa aikaperspektiivi oli mukana 
puhuttaessa venäläisyydestä Neuvostoliiton uhkan yhteydessä, mutta aikaperspek-
tiivin funktio em. haastatteluissa vaihteli. Elinalla se oli keino erottaa selkeästi eri 
aikakausiin kuuluneet jäsennykset. Toinin pyrkimys haastatteluajankohdan vaa-
timaan yya-koodin mukaiseen ilmaisutapaan epämääräisti menneisyyden venä-
läispelon muistelua. Teemulla venäläisten epäluotettavuuteen perustuva uhka tu-
li esiin niin menneisyydestä, nykyisyydestä kuin tulevaisuudestakin puhuttaessa. 
Aikaperspektiivi oli Teemun puheessa venäläisten (ikuista) uhkaavuutta vahvis-
tava retorinen piirre; tasapainotus ja erilaiset epämääräistävät ilmaukset puoles-
taan toimivat venäläisten uhkaavuutta lieventävinä retorisina keinoina, jotka so-
vittivat Teemun puhetta yhteen yya-koodin vaatimusten kanssa.



136

3.3.3.5. Venäläiset heikkoja sotilaita
1920-1930-luvuilla ja sotavuosina yleiseen venäläiskuvaan sisältyi paradoksi: Neu-
vostoliittoa totalisoivan viholliskuvan mukaan venäläiset olivat aggressiivisia ja uh-
kasivat Suomea, mutta samalla he olivat monella tavalla naurettavan avuttomia, 
ennen kaikkea heikkoja sotilaita. Teemahaastatteluissa venäläisistä sotilaina pu-
huttiin muutamassa, lähinnä vanhimman ikäluokan miesten haastatteluissa. Kä-
sitys venäläisten heikommuudesta suomalaisiin sotilaisiin verrattuna tuli esiin pa-
rissa haastattelussa (näytteet 3.19 ja 3.20). Muut haastateltavat korostivat venä-
läisten samanlaisuutta suomalaisten kanssa, tai että siellä on monenlaisia ihmisiä 
ja sotilaita niin kuin kaikkialla.

Näyte 3.19  (Päiviö, 65)
PR: Tässä on kuva venäläisistä sotilaista talvisodan ajalta, vastaako se sitä kuvaa mi-
kä teillä on ollu näistä sotilaista?
Joo, siitä on ollu venäläisistä sotilaista – kun mää oon ollu kiinteässä rintamassa [1] 
ja tietysti nää partiomiehet ossais sanoa paljon enemmän siitä [2]  mutta täytyy sa-
noa [3], että ei me lopppujen lopuksi [4], ensin silloin talvisodan aikana [5] kun pu-
huttiin että se on savijaloillaan seisova jättiläinen [6] ja tässä tuo Suomussalami oli 
niin lähellä ja sieltä tuli ne Suomussalamen taistelukulun tieto [7], niin siinä ehkä 
[8] tuli mieleen, että kyllä meikäläinen vastaa niinku sanottiin [9] kymmentä ve-
näläistä [10]. Mutta kyllä se hiukan [11] käänty [12] siinä ehkä [13] loppuvaihees-
sa. Niillä oli niin kova se materiaalinen ylivoima siellä [14]. Ja meillä ei ollu vaih-
tomiehiä ja miehet väsy siellä [15], niin oli tosiaan joskus uuupunnu [16], että sitä 
toivo [17] se täytyy sanoa että koskaan mulla ei kyllä tullu sitä mieltä, että mää lä-
hen lätkimään sieltä, sitä ei ollu – mutta kuitenkin [18].

Päiviö pohjustaa vastaustaan vähättelemällä mahdollisuuksiaan arvioida venäläi-
siä sotilaina, koska hän on ollut vain tavallinen rivimies [1]. Venäläisten kanssa 
enemmän tekemisiin joutuneet partiomiehet olisivat hänen mielestään sopivampia 
vastaamaan [2]. Muutaman epämääräisen lauseen [3-6] jälkeen viittaus kainuu-
laisille läheisiin Raatteen tien taisteluihin [7] pohjustaa tuttua ajatusmallia, jonka 
mukaan yksi suomalainen vastaa kymmentä venäläistä [10]. Vaikka kyse on sota-
ajan mielipiteestä, Päiviö esittää sen ehkä-varauksen [8] ja normaalistavan ”niin-
ku sanottiin” -ilmauksen [9] saattelemana. Edelleen sota-ajan mielipiteissä pysy-
en Päiviö sanoo venäläisiä väheksyvän ajattelutavan muuttuneen [12], mutta tä-
tä muutostakin hän epämääräistää hiukan- ja ehkä-varauksin [11, 13]. Viittaus ve-
näläisten materiaaliylivoimaan [14] ja omaan vaihtomiesten puutteeseen [15-17] 
itse asiassa tukee alussa esitettyä ajatusta suomalaisen sotilaan paremmuudesta; 
näitä perusteluja esittäessään Päiviö ei myöskään epämääräistä puhettaan samal-
la tavoin kuin edellisissä lauseissa.

Näyte 3.20  (Teemu, 35)
PH: Vastaako tämä (Hakkapeliitta-lehden sarjakuva) sun isäs käsitystä venäläisistä 
sotilaista? 
Kyllä siinä on. Näin se olis halunnu tehejä. [1]
PH: Luuletko, että se oli tosisaan [2] siinä, että yksi suomalainen vastaa kahtakym-
mentä ryssää? [3]
Vähintään. Joo. Kyllä. [4]
PH: Syntykö sulle semmonen olo sillon ihan nuoruuesa ja lapsuuesa että asia tosiaan [5] 
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on niin, että yksi suomalainen on monta kertaa parempi kuin monta ryssää? [6]
Kyllä se sojasa [7] ja on se vieläkin [8].
PH: Onko Suomen armeijakin sitä mieltä, mitä luulet? [9]
Kyllä mää siihen luotan, että kyllä Suomen armeija [10], vaikka ne nyt [11] eihän 
me mitään käytännösä [12], jos Neuvostoliitto vain Suomeen hyökkää, niin sehän 
on justiin [13] sama vaikka ei taisteliskaan [14]. Sehän pommittaa meijät tohojoksi 
[15] joka kylän [16]. Mutta jos se sota samanlaista olis kuin viimenen [17], että Ve-
näjälläkin, että joutuu jakahan niitä joukkoja [18], niin kyllähän – kipiää käy vie-
läkin [19]. Eihän niinkö samanlaista sotaa me ei voija käyä ku venäläiset käy [20]. 
Mutta jos on samanlaista sotaa Suomesa mitä vietnamilaiset kävi Vietnamissa, sis-
sisota, se on ainoa keino. Silloin ne ei riitä miehet siellä. Sissisodassa pitää olla pal-
jon miehiä. [21]

Teemu puhuu epäröimättä ja vahvistaa monin retorisin keinoin venäläisten hei-
kommuuden sotilaina. Kun haastattelija asettaa kyseenalaiseksi [2] Teemun isän 
käsityksen venäläisten sotilaiden avuttomuudesta [3], olisi odotettavaa, että Tee-
mu jotenkin peruuttaisi tai lieventäisi aiemmin esiin tullutta vertailua. Teemu 
kuitenkin vahvistaa isänsä käsityksen ehdottomasti ja kahteen kertaan toistamalla 
[4]. Seuravaksi haastattelija siirtää kysymyksen Teemun omaan kantaan ja muo-
toilee kysymyksen jälleen niin [5], että olisi sosiaalisesti preferoitua lieventää esi-
tettyä venäläiskäsitystä. Mutta Teemu ei kaunistele, vaan vahvistaa aiemman so-



138

99 Ehkä- varaukset ja muutkin epämääräistävät täytesanat ovat tyypillisiä koko Päiviön haas-
tattelupuheelle. Ne voivat kuvata hänen tavanomaista puhetapaansa (varsinkin vieraan haas-
tattelijan kanssa) tai sitten läpi koko haastattelun esiintyvää tietoista tai tiedostamatonta pyr-
kimystä sovittaa yhteen yya-koodin ja arkikoodin mukainen puhe Neuvostoliitosta.

ta-aikaa koskevan käsityksen [7] ja siirtää spontaanisti sen koskemaan myös ny-
kyaikaa [8]. Kun haastattelija siirtää puheen Suomen armeijaan, Teemu vahvis-
taa suomalaisten ylivoimaisen paremmuuden sotilaina [17-19, 21]. Neuvostolii-
ton uudelle asetekniikalle suomalaiset eivät Teemunkaan mielestä mahda mitään 
[12-16, 20]. Mutta jos sota käydään samaan tapaan kuin viimeksi, venäläiset saa-
vat varautua siihen, että ”kipiää käy vieläkin” [19].

Päiviön ja Teemun puhekatkelmista löytyy sama kulttuurinen ajattelumalli, venä-
läisten selvä heikommuus sotilaina suomalaisiin verrattuna, ja molempien haasta-
teltavien puhe uusintaa tätä jäsennystä. Päiviön ja Teemun ilmaisutavat poikke-
vat toisistaan selvästi, mutta silti molempien puheet voivat ilmentää samaa pyr-
kimystä, esiintymistä kunnon kansalaisena. Kunnon suomalaisuus ei kuitenkaan 
merkitse Teemulle samaa asiaa kuin Päiviölle.

Lievennykset, varaukset ja sota-aikaan liittävä aikaperspektiivi Päiviön puheessa 
auttavat sovittamaan venäläisten heikommuuden yhteen hänen toisaalla samassa 
haastattelussa ilmaisemansa venäläisten ja suomalaisten samanlaisuuden kanssa. 
Tuon samanlaisuuden Päiviö esitti epäröimättä ja monin vahvistavin retorisin kei-
noin (näyte 3.4). Erilaisen puhetavan eri keskustelunaiheiden yhteydessä voi selit-
tää sillä, että venäläisten ja suomalaisten samanlaisuus on sopusoinnussa sosiaali-
sesti hyväksytyn yya-koodin mukaisen puheen kanssa; sen sijaan arkikoodin pii-
riin kuuluva väite ”yksi suomalainen vastaa kymmentä ryssää” ei edes menneisyyteen 
sijoitettuna oikein sovi kunnon kansalaiselle. Siksi Päiviö epämääräistää ja lieven-
tää sen ilmaisua puhumalla ”kymmenestä venäläisestä” (näyte 3.19).99

Teemu puolestaan ei mitenkään epämääräistä vaan korostaa erilaisin retorisin kei-
noin arkikoodin mukaista käsitystään venäläisestä sotilaana. Teemu on yhteiskun-
nallisesti varsin tietoinen ja tuntee varmasti yya-koodin mukaisen ”oikean” puhe-
tavan Neuvostoliitosta ja venäläisistä. Mutta hän toteuttaa rooliaan kunnon kan-
salaisena toisin kuin kekkoslainen Kainuun mies Päiviö: suoraselkäisen pohjalai-
sen kuuluu sanoa asiat halki kaunistelematta.

Sattumalta huomattava osa otoksesta oli ollut sodan aikana tekemisissä venäläisten 
sotavankien kanssa, ja nämä kokemukset olivat jääneet hyvin mieleen. Haastatel-
tavat kertoivat spontaanisti pitkiä tarinoita sotavankeihin liittyvistä kokemuksis-
taan. Poikkeuksetta henkilökohtainen kontakti venäläisiin sotavankeihin oli mur-
tanut totaaliseen viholliskuvaan liittyvää halveksuntaa venäläisiä ihmisiä kohtaan. 
Edellä kuvattu Elinan lapsuudenkokemus (näyte 3.16) osoittaa, että sota-ajan il-
mapiirissä ryssän pelko ei liittynyt vain pommittaviin lentokoneisiin ja muuhun 
sotakoneistoon, vaan myös yksittäisiin venäläisiin ihmisiin.

Aulis palveli oman sotansa suurella venäläisten sotavankien leirillä. Alokasajan 
koulutus ja erityisesti itse koettu nälkä ja muuten kurjat olot loivat pohjan suh-
tautumiselle:
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Näyte 3.21   (Aulis, 65)
Kyllä me saatiin semmonen koulutus, että me oltas vaikka tapettu komppania rys-
siä heti kun oltais vaan päästy siitä pois. (--) Siinä opetettiin vihaamaan vihollista 
.. että henki pois vaan heti .. ja siihenhän se perustu, isänmaan puolustus.

Aulis kertoi kokeneensa leirin venäläisten vankien olot sikamaisiksi. Tämä oli hä-
nen mielestään tuntunut oikeutetulta, kun omissakaan oloissa ei ollut kehumista 
ja Venäjälle joutuneiden suomalaisten vankien asema arveltiin yhtä huonoksi. Au-
liskin vain teki työnsä ja poisti päivittäin parakkeihin kuolleet vahvuudesta.

Näyte 3.22  (Aulis, 65)
Ihminen oli raa’istunut siihen .. se oli niin raa’istunut, että vaikka nyt olis kuollut 
6000, niin se oli ihan sama. Mutta sitten jos jotenkin traagillisesti, että olis ruoskit-
tu tai tapettu yksi, niin se tietysti herättää ihmisessä inhimillisiä tunteita. (--) Sil-
lä tavalla ei vaikuttanut minuun ollenkaan. (--) Mutta se oli sota-aika, se oli sotaa, 
kaikki vihas toisiansa, taikka jos ei vihannut, niin ainakin teki määräyksen mukaan. 
Ja kun tiedettiin, että suomalaiset sotavangit ovat siellä aivan samassa asemassa kuin 
täällä nuo .. ja ne eivät menetä henkeään täällä, koska niitä syötetään ja juotetaan .. 
niin se teki sellaisen olotilan, ettei niille anneta yhtään myöskään etuuksia.

3.3.3.6. Normaaliuden, iloisuuden,  
omituisuuden ja uhkaavuuden yhteensovittaminen
Saulin ja Mailan puhekatkelmat (näytteet 3.23 ja 3.24) ovat esimerkkejä siitä, mil-
laisin retorisin keinoin haastateltavat sovittivat puheissaan yhteen venäläisten omi-
tuisuuden ja toisaalta käsityksen heistä samanlaisina kuin muutkin ihmiset.

Näyte 3.23  (Sauli, 50)
Sitten tuota jotenkin [1] siellä, niinkuin aina isossa kaupungissa [2] – niin se on 
Helsingissäkin kun sinne menee [3] – ihmiset kun siellä kierteli metroissa ja ka-
duilla ja muuta niin ja niitä seuras [4], niin ne oli semmosia [5] totisia, hymyttö-
miä [6]. Vaikka eihän sitä kontaktia ottannu, kun ei puhua osannu [7], mutta mi-
tä silimillään seuras, niin se oli aika lailla semmosta [8] ykstotista porukkaa [9]. 
Jotenkin tän tyylinen kuva. [10]
PR: Oliko se yllätys?
Oli [12]. Oli siinä mielessä, kun aina on puhuttu [13], että neuvostoliittolaiset on 
ystävällisiä [14], ja varmaan ovatkin [15], en minä [16] .. sen vähä mitä oon joutun-
nu heidän kanssaan kosketuksiin, niin kyllä he ovatkin [17], aivan tavallisia [18], 
normaaleja ihmisiä [19]. Ihan okei [20]. Mutta se kadulla tapahtuva semmonen 
[21] oli niin synkeen tuntusta [22]. Mutta näin kun sitä ajattelee [23], kun kävelet 
Helsingin katujakin [24]. Tampereella on sentäs vielä pikkusen pikkukaupungin 
leimaa. Kyllä täällä ihmisiä näkee, että tossa niinku ne naureskelee ja juttelee, kun 
ne menee [25], mutta kyllä Helsinkiin, kun menee ja vertaa, niin kyllä se synkänn-
näköstä touhua on [26], kun ihmiset menee kiireessänsä kauheessa tohinassa, niin 
[27] .. Se oli niinku semmosta [28] negatiivista sen homman suhteen [29].

Saulin puheen ydinsisältö  on varmana omaan kokemukseen perustuvana puhee-
na ilmaistu venäläisten totisuus, hymyttömyys, ykstotisuus [6, 9]; muu on sanot-
tavaa pehmentävää pohjustusta, tasapainotusta ym. retorisia keinoja. Katkelman 
alun viittaus isoihin kaupunkeihin yleensä [2] ja Helsinkiin erityisesti [3] pohjus-
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taa ja normaalistaa tulossa olevaa outous-propositiota [6]. Puheensa kuluessa Sauli 
epämääräistää venäläisten totisuutta koskevaa puhettaan vielä täytesanoilla [1, 5, 
8, 21, 28] ja subjektittomilla geneerisillä lausemuodoilla [3, 4, 7, 8, 23, 25, 26].

Haastattelijan kysymys kääntää Saulin puheen tämän oman kokemuksen kans-
sa ristiriidassa olevaan venäläiskuvaan [14]. Yllätyksellisyyden myöntäminen [12] 
ja äärimuotoilu ”aina puhuttu” [13] vahvistaa neuvostoliittolaisten ystävällisyyden 
suomalaisessa kulttuurissa yleiseksi käsitykseksi. Sauli toistaa tämän yleisen käsi-
tyksen myös omana kantanaan, aluksi epämääräistäen [15, 16] ja sitten varmana 
[17]. Sen jälkeen Sauli toistaa kolmeen kertaan ja vahvistaa äärimuotoiluilla (ai-
van, ihan) venäläisten ”normaaliuden” [18, 19, 20]. Näin vahvasti korostettu ve-
näläisten ystävällisyys ja samanlaisuus muiden ihmisten kanssa tasapainottaa edel-
lä esitetyn omaan kokemukseen perustuvan ykstotisuuden [6, 9].

Mutta seuraavaksi Sauli palaa jälleen naapurimaan kansalaisten totisuuteen kään-
tämällä puheen kokemaansa Moskovan katujen synkeään tunnelmaan [22]. Tä-
tä seuraa taas lieventävä selittely [23-27], joka toistaa näytteen 3.23 alun pohjus-
tuksen [2-3] idean. Se on rationaalinen selitys, jonka mukaan neuvostoliittolais-
ten hymyttömyys ja synkkyys onkin suurkaupunkien katukuvaan kuuluva nor-
maali piirre.

Näytteen 3.23 retoristen keinojen erittelyn perusteella voi päätellä neuvostoihmisten 
”normaaliuden” ja ystävällisyyden olevan hyvin vahva kulttuurinen ajattelumalli. 
Saulin pohjustuksen, epämääräistysten ja selittelyn funktiona on sovittaa itse koet-
tu venäläisten totisuus ja synkkyys yhteen tuon norminmukaisen ”oikean kuvan” 
kanssa. Saulin puheen seurauksena on arkikoodin mukaisen venäläisten omitui-
suuden uusintaminen, mutta tasapainottavien retoristen keinojen avulla Sauli it-
se säilyttää kasvonsa kunnon kansalaisena.

Saulin kanssa samanikäinen Maila toistaa puheessaan moneen kertaan neuvosto-
liittolaisten olevan flegmaattisia, ”ett niiltä puuttuu se semmonen ilosuus ja reippaus 
ja tää tämmönen”. Hän pyrkii selittämään tätä kahdella tavalla: ensinnäkin fleg-
maattisuus johtuu kurista, jonka alaisina neuvostoliittolaiset ovat joutuneet elä-
mään. Toisen perustelun mukaan venäläisten flegmaattisuus johtuu naapurimaan 
alkoholipolitiikasta: ”Ihminen, jos se juo oikein paljon, niin siltähän menee halut jo-
ka paikkaan.” Molemmat Mailan selitykset ovat rationaalisia perusteluja, joiden 
mukaan venäläisten flegmaattisuus ei johdu kansanluonteesta, vaan yhteiskunnal-
lisista syistä. Maila haluaisi neuvostoliittolaisille lisää vapautta, että he alkaisivat 
enemmän yrittämään eivätkä olisi kansakuntana niin kireitä.

Näyte 3.24  (Maila, 50)
PR: Miten se kireys ilmenee tavallisen matkailijan tai televisiokuvissa? Toisten mieles-
tähän ne on iloisia ja eloisia?
Niinhän ne onkin [1], mutta mää oon aina ajatellu [2] – kyllähän ne osaa pitää 
hauskaa [3] siinä kuin mekin osataan pitää hauskaa [4] – mutta se kireys ilmenee 
justiin kaikella tavalla [5], että sanotaan nyt [6], siellähän on hirveen suuret itse-
murhatilastot [7], niin kato just tää elintaso ja kaikki tuo niille sen kireyden [8] ja 
se kuri missä ne on kasvannu [9]. Se kuri [10], niillä on todella ollu kuri [11]. Si-
tä mieltä mää oon Gorbatsovin kanssa että alkoholin käytössä siellä pitää olla ku-
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ri, sen myönnän [12].
(--) Mää oon kauheesti vuosien varrella ajatellu tätä asiaa ja ammattiosastossa ja 
noissa ja kovasti ajatellu tätä asiaa [13], että se lähtee minusta [14]. Minusta lähtee 
se ajattelutapa miten minä suhtaudun muihin ihmisiin ja ulkomaalaisiin [15]. He 
ovat ulkomaalaisia. Miten minä suhtaudun heihin [16]. Minä menen samalla lail-
la Neuvostoliittoon kuin minä menen Mallorcalle [17], ei minulla oo mitään eroo 
[18]. En minä nää sen kummallisempina ihmisinä [19]. Mutta se, että ne on niin 
[20] – nehän on toisaalta aika sydämmellisii [21] – mutta ne on aika tuimia [22], 
ne on aika kireitä [23].

Haastattelijan kysymys ja viittaus toisten mielipiteisiin saa Mailan heti peruutta-
maan ja epäröimättä myöntämään venäläisten iloisuuden [1]. Sitten Maila alkaa 
uudelleen puhua venäläisten kireydestä [2], mutta keskeyttää lauseensa ja vakuut-
taa vielä venäläisten osaavan pitää hauskaa [3-4]. Kun Maila on näin pelastanut 
kasvonsa, hänellä on ikäänkuin ”lupa” palata kesken jääneeseen lauseeseen ja al-
kuperäiseen teemaansa, naapurimaan asukkaiden kireyteen [5]. Ensin hän puo-
lustelee puhettaan itsemurhatilastoilla [6, 7], minkä jälkeen hän toistaa vahvista-
vin retorisin painotuksin rationaaliset perustelunsa kireydelle [8-12].

Lopun itsetodistelussa Mailan argumentoinnin lähtökohtana on hänen roolinsa 
sosialidemokraattisena järjestöihmisenä ja ay-aktiivina [13], jonka hän toi haas-
tattelun kuluessa selkeästi esiin. Työväenliikkeen aktiivin kuuluu suhtautua ih-
misiin yhdenvertaisena, ja niinpä Mailakin vahvistaa äärimuotoilun ”ei mitään 
eroo” ja kaksinkertaisen toiston [18, 19] avulla neuvostoliittolaisten samanlaisuu-
den muiden ulkomaalaisten kanssa. Kun kasvot kunnon kansalaisena ja ay-aktii-
vina on näin pelastettu, Maila palaa mutta-lauseella jälleen puheensa jatkuvasti 
toistuvaan logokseen, venäläisten kireyteen. Kesken kireyttä ja tuimuutta koske-
van lauseensa [20] Maila pohjustaa sanottavaansa ”toisaalta sydämellisii” -muotoi-
lulla [21]; samoin hän lieventää puhettaan ”aika” -varauksin [22, 23].

Sekä Saulin että Mailan puheen retoristen keinojen käytön funktiona on sovittaa 
itse koettu venäläisten totisuus tai flegmaattisuus ja kireys yhteen yya-koodin mu-
kaisen ”oikean kuvan” kanssa. Molemmissa näytteissä (3.23 ja 2.24) haastatteli-
jan kysymys koetaan jotenkin tuon ”oikean kuvan” mukaiseksi, ja se saa molem-
mat haastateltavat kiireesti pelastamaan kasvonsa kunnon kansalaisina ja sen jäl-
keen toistamaan ja erilaisin retorisin keinoin selittelemään ”vääräoppista” venä-
läiskuvaansa.

Toini (näytteet 3.25 ja 3.26) esitti haastattelunsa kuluessa venäläiset samanlaisina 
suomalaisten kanssa, mutta yhtälailla omituisina ja säälittävinä, iloisina ja sydä-
mellisinä sekä uhkaavinakin100.

Näyte 3.25  (Toini, 65)
PR: Mitä teille tulee mieleen, kun sanotaan Neuvostoliitto? [1]
Ryssä. [2]
PR: Onko se sota-ajalta vai ihan yleisessä käytössä? [3]
Ehkä [4] se sota-ajasta juontaa se sana [5], mutta meijän ikäpolvelle [6], joille on 

100 Ks. Toinin kommentti luvusta 3.3.3.4., näyte 3.17.
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Suomi tärkee [7], niin ei se koskaan [8] lähde tuolta sydänalasta poies [9]. Se on 
lapsuudesta ja nuoruudesta tullu [10]  ja jo lapsuudesta [11], että mulla oli semmo-
nen sadun paha äitipuoli [12], joka suosi venäläisiä [13] ja hän oli sitten, joka var-
maan [14] sen suurimman vihan [15] ... lapseen kytki jo [16].

Heti haastattelun ensimmäiseen kysymykseen vastatessaan Toini sulauttaa yh-
teen Neuvostoliiton [1] ja venäläisen ihmisen. ”Ryssä” voi tarkoittaa niin ryssän-
maata kuin sen asukkaitakin, ja seuraavan pitemmän kommentin alun [5-10] 
voi tulkita sisältävän nämä molemmat merkitykset. Sen sijaan vastauksen loppu-
osan lapsuudenmuisto [11-13] liittyy konkreettisesti venäläisiin ihmisiin101. Toi-
nin repliikin loppuosan perusteella voi päätellä, että ryssä hänen sanastossaan si-
sälsi vihamielisen [15] suhtautumisen. Toini normaalistaa ryssä-puhettaan sano-
malla sen olevan koko ikäpolvensa yhteinen suomalaisuuteen ja isänmaallisuuteen 
liittyvä käsitys [6-7] ja vahvistaa puhettaan vielä tunneperäisellä äärimuotoilul-
la ”ei koskaan lähde sydänalasta poies” [8-9]. Kokonaisuutena Toinin puhe uusin-
taa venäläisyyden ja Neuvostoliiton samastavaa ja molempiin vihamielisesti suh-
tautuvaa ajattelumallia.

Tämän jälkeen Toini puhui epämääräistäen 1930-luvun venäläispelosta (ks. näy-
te 3.17) ja sitten taas varmana ja monin retorisin korostuksin Viipurin ja Lenin-
gradin matkojensa kokemuksista ja niiden herättämästä säälin tunteesta venäläi-
siä kohtaan. Kun haastattelija näytti valokuvia venäläisistä ihmisistä, Toini alkoi 
spontaanisti muistella aivan erilaisia venäläisiä, joihin hän oli tutustunut työpai-
kallaan (näyte 3.26).

Näyte 3.26   (Toini, 65)
Tässä on hyväntuulisen näkösiä ihmisiä [1].  Sitten kun työpaikallakin näitä ve-
näläisiä on nähny [2], niin ne on [3] ilosia ja kivoja ihmisiä [4], että ne käyttäytyy 
ihan niin [5], että minä tykkäsin niistä [6], että ne on ihan kivoja [7].
PR: Käytättekö te ryssä-sanaa vielä tänä päivänä? [8]
Ei sitä sillai [9]. Että kyllä ne oli ihan sydämmellisiä [10], kauheen sydämellisiä [11] 
omalla tavallaan [12], että tuntu että aatteli [13], että ne on kärsinny [14], että jol-
lakin tavalla ne haluaa [15] .... että ne tykkäs varmasti Suomessa olosta [16].

Valokuvien iloiset ja elämää pursuavat venäläiset [1] saivat Toinin kääntämään 
puheen työpaikallaan tapaamiinsa syntyperäisiin venäjän kielen opettajiin [2]. 
Nämä venäläiset olivat Toinin mielestä aivan toisenlaisia kuin sota-ajan ryssät tai 
Neuvostoliiton matkojen säälittävät ihmiset: iloisia, kivoja ja sydämellisiä [4, 10]. 
Toini esittää Suomessa tapaamiensa venäläisten positiiviset piirteet epäröimättä 
ja korostaa puhettaan äärimuotoiluin ja toistoin [3, 5-7]. Kun haastattelija tässä 
tilanteessa kysyy ryssä-sanan käyttämisestä [8], Toini kiistää sen [9], vaikka ryssä 
oli haastattelun alkaessa hänelle ensimmäinen Neuvostoliittoa kuvaava sana. Syy 
puheen ristiriitaisuuteen ilmenee seuraavissa lauseissa [10-16], joissa Toini jatkaa 
Suomessa tapaamiensa venäläisten muistelua. Nämä toisenlaisessa kontekstissa ta-
vatut venäläiset eivät siis olleetkaan ”ryssiä”, eikä Toini samasta heitä lapsuutensa 
ja sota-ajan viholliseen eikä Neuvostoliittoon totaliteettina. Joka tapauksessa puhe 

101 “Paha äitipuoli” kytkeytyi venäläisiin siten, että Toinin äitipuoli oli joskus ollut kihlois-
sa venäläisen kanssa.
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näidenkin venäläisten kärsimyksistä [14] ennen Suomeen pääsyä [16] liittää pu-
heen Toinin aiemmin ilmaisemaan säälin tunteeseen venäläisiä kohtaan.

Kun välillä oli jälleen puhuttu muista Neuvostoliittoon liittyvistä asioista ja haas-
tattelija sitten kysyi, mikä on luonteenomaista venäläiselle ihmiselle, Toini pala-
si vastauksessaan alkuperäiseen venäläiskuvaansa: ”Ne ei oo avoimia siellä. Että ne 
olis aivopestyjä sillai.” Kysyttäessä, onko venäläisillä ja virolaisilla eroa, Toini vas-
tasi jälleen matkakokemuksiinsa viitaten virolaisten olevan avoimempia.

Toini ei pyrkinyt sovittamaan yhteen eikä sopeuttamaan yya-koodin mukaisiksi 
esittämiään ristiriitaisia venäläiskäsityksiä (vrt. Sauli ja Maila edellä). Toini esit-
ti venäläiset hyvin erilaisina eri tilanteissa, jolloin hänen puheensa seurauksena 
on yhtäältä venäläiset, kommunismin ja Neuvostoliiton samastavan ajattelumal-
lin uusintaminen (näyte 3.25) ja toisaalta tuon mallin purkaminen (näyte 3.26). 
Mailasta ja Saulista poiketen Toini ei pyri esiintymään kunnon kansalaisena ta-
sapainottamalla suorasukaisia kommenttejaan venäläisistä.

3.3.3.7. Venäläisten alempiarvoisuuden esitystavat
Suuri osa haastatelluista kertoi lapsuuden kotinsa suhtautumisen venäläisiin olleen 
jollain tavalla negatiivista. Positiivisiakin muistoja oli; ne liittyivät joko yksittäisiin 
Suomessa asuneisiin venäläisiin tai kodin humanistiseen ilmapiiriin. Yksikään haas-
tateltu ei esittänyt omana mielipiteenään 1920-40-lukujen ryssäkuvan mukaista 
ajatusta venäläisistä alempiarvoisina tai alempirotuisina ihmisinä. Kun se esitettiin 
haastateltaville vanhojen pilakuvien tai tekstikatkelman kautta, nämä paria poik-
keusta lukuun ottamatta torjuivat menneisyyden venäläiskuvan jyrkästi.

Muutamassa haastattelussa venäläisten alempiarvoisuus tuli esiin, mutta ei omana 
kantana, vaan menneisyyteen kuuluvana toisten henkilöiden mielipiteenä. Tällöin 
ei ollut kyse oman kannan esittämisestä kiertoteitse, vaan argumentoinnista ”tois-
ten” mielipiteitä vastaan (ks. näyte 3.27). Mailan ensimmäinen muistikuva venä-
läisistä oli Viipurin kadulla kahleissa kuljetetut huutavat ja örisevät sotavangit ja 
mummon sanat heitä katsoville lapsille: ”Kattokaa nyt lapset, siinä ryssä menee.” 

Näyte 3.27  (Maila, 50)
PR: Oliko se ryssäviha enemmän pelkoa vai pidettiinkö niitä jotenkin alempiarvoisi-
na?
Mun mielestäni pidettiin alempiarvosena ja sitten se oli se viha[*] tietysti [**] so-
taa kohtaan, kun se oli syttynyt.
(--) Se oli vihamielinen[*]. Se oli ihan selvästi [**] vihamielinen[*]. Mää muistan, 
kun vanhemmat ja sukulaiset puhu niitä sitten kun tavattiin. Se oli vihamielinen[*]. 
Se on tähän päivään asti. Kun mulla elää äiti vielä niin mun äiti vihaa [*] niin kau-
heesti [**] neuvostoihmisiä.
(--) Ne on pahoja ihmisiä[*], sanottiin ihan suoraan [**].

Maila esittää venäläisten alempiarvoisuuden selkeästi menneisyyteen, kodin oi-
keistolaiseen ilmapiiriin liittyneenä asiana. Kun kyse oli menneisyyteen kuulu-
vasta ja muiden kuin omasta suhtautumisesta, Maila ei millään tavalla epämää-
räistä puhettaan, vaan toistaa vihamielisen ja alempiarvoisena pitävän suhtautu-
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misen venäläisiin moneen kertaan [*] ja korostaa sitä erilaisin vahvistavin retori-
sin keinoin [**]. Maila itse irtisanoutuu selkeästi kodin ryssävihasta; lapsuudenko-
din vihamielinen ilmapiiri oli tavallaan Mailan haastattelun yksi yleisö, jota vas-
taan hän omissa kommenteissaan koko ajan argumentoi. Menneisyyden venäläis-
vihan esittämisen yksi funktio liittyy juuri tuohon vasta-argumentointiin vahva-
na retorisena keinona (vrt. Vilho, näyte 3.5 luvussa 3.3.3.1.). Selkeästi vasta-argu-
mentoinnin kohteena esitetty käsitys venäläisten alempiarvoisuudesta ei myöskään 
uusinna tuota kulttuurista ajattelumallia.

Oiva erosi muista siinä, että hän toi venäläisten heikommuuden esiin omana kan-
tanaan, tosin kiertoteitse pohdiskelemalla syitä arvelulleen, jonka mukaan Itä-Sak-
sakin saa kommunistisen järjestelmän toimimaan paremmin kuin venäläiset itse. 
Pohdiskelun tuloksena Oiva esittää rationaalisen perustelun Neuvostoliiton mo-
nille ongelmille: kommunismin ohella ne johtuivat siitä, että venäläiset olivat ol-
leet maaorjakansaa (näyte 3.28).

Näyte 3.28  (Oiva, 65)
(--) Itä-Saksa saa kommunistisen järjestelmän toimimaan paremmin kuin venä-
läiset itse. Siellä on korkeampi elintaso Itä-Saksassa, vaikka se pistettiin kokonaan 
maan tasalle. Ne saa sen paremmin toimimaan, ja se on hyvin syvällinen juttu sit-
ten miksi.
PR: Johtuuko se jotenkin venäläisistä tai kansaluonteesta?
H: Minä luulen [1], että siinä on takana semmonen juttu, että kun venäläiset olivat 
sanotaan [2] maaorjakansaa, niin ei maaorjuudesta nousta yhden taikka kahden ei-
kä edes kolmenkaan sukupolven aikana [3] niin että siitä tulis semmonen kansal-
linen ylpeys ja tota [4], mitä esimerkiks saksalaisilla on. Saksalaiset on ollu vapaita 
ihmisiä iän kaiken [5] – schlaf on saksankielessä orja ja slaavi [6].
(--) Sekin että virolaiset eivät kai [7] ole samalla tavalla olleet maaorjina vuosisato-
ja kuin venäläiset [8], niin se vaikuttaa siihen, että virolaisten asema tulee kohentu-
maan [9]. Kuinka paljon kohentuu sitten venäläisten elämä, tuleeko Virosta sitten 
samanlainen hyvinvoinnin piste kuin Itä-Saksa [10].

Oiva epämääräistää perusteluaan aloittamalla sen sanoilla ”mää luulen” [1] ja lopet-
tamalla pohdiskelunsa epämääräistävään retoriseen kysymykseen [10]. Myös ”sa-
notaan” [2] on lieventävä täytesana ennen leimaavaa maaorjakansaksi nimeämis-
tä. Lievennysten jälkeen Oiva vahvistaa venäläisten alemmuuden rationaalista pe-
rusteluaan epäröimättömällä arvelulla maaorjuuden pitkäaikaisesta vaikutuksesta 
[3] sekä vertaamalla venäläisiä saksalaisiin ja virolaisiin. Saksalaisten erilaisuuden 
Oiva vahvistaa äärimuotoilulla [5] sekä havainnollisella viittauksella schlaf-sanaan 
[6]. Myös virolaisten eroavuuden venäläisiin Oiva eksplikoi selvästi [9], ei kuiten-
kaan niin voimakkaasti korostaen kuin saksalaisten vapauden.

Oivan pohdiskelu perustuu maaorjuuden perinnön rationaaliseen erittelyyn, ja se ei 
sinänsä uusinna myyttistä kuvaa venäläisten alemmuudesta. Ottamalla maaorjuu-
den mahdolliset seuraukset esiin Oiva esiintyy haastattelijalle rehellisesti ongelmat 
esittävänä suorapuheisena suomalaisena. Oivan puhetta epämääräistävien retoristen 
keinojen [1, 4, 10] funktiona on paitsi haastattelutilanteen kommunikatiivisuuden 
ylläpitäminen myös ”arveluttavan” pohdinnan lieventäminen ja  sovittaminen yh-
teen yleisesti hyväksytyn, yya-koodin mukaisen venäläiskäsityksen kanssa.
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3.3.3.8. Venäläisyys ja kommunismi
Survey-tutkimuksessa tuli esiin, että sosialismin vastustajien ja Kokoomuksen kan-
nattajien keskuudessa oli huomattavasti keskimääräistä enemmän sellaisia, jotka 
eivät halunneet venäläisiä naapurikseen. Vastaavasti SKDL:n kannattajat ja so-
sialismiin myönteisesti suhtautuvat olivat muita valmiimpia hyväksymään venä-
läisen naapurikseen. Tämä viittaa siihen, että suomalaisessa kulttuurissa oli vielä 
1980-luvun lopulla venäläisyyden ja kommunismin samastavaa ajattelua, vaikka 
vanha tiukka kytkentä olikin murtunut.

Edellä venäläisten säälittävyyttä, omituisuutta ja uhkaavuutta kuvaavissa haas-
tattelukatkelmissa tuli esiin Neuvostoliiton ihmisten ja maan poliittisen järjestel-
män implisiittinen yhdistäminen ja sekoittaminen toisiinsa. Mutta venäläisyyden 
ja kommunismin eksplisiittinen samastaminen oli poikkeuksellista, ja silloin kun 
sitä esiintyi, kytkentä ei ollut mitenkään yksiselitteinen. 

Näyte 3.29  (Irmeli, 35)
PR: Mitä yleensä päällimmäisenä tulee mieleen kun kuulette sanan Neuvostoliitto tai 
venäläiset?
Kommunisti.
PR: tuleeko suomalaiset kommunistit myös mieleen, että onko ne vähän samaa sarjaa?
Ei ihan [1], ei [2]. Se tullee jotenkin se kolhoosi ja se touhu [3] (--).

Irmeliä ei politiikka kiinnostanut, ja hänen käsitteistössään jokainen neu-
vostoliittolainen oli automaattisesti kommunisti, koska Neuvostoliitto oli kom-
munistinen maa. Jo ennen näytteen 3.29 katkelmaa Irmeli oli tokaissut käsityk-
senään, että ”ei kai siellä muita ookkaan kuin kommunisteja”. Suomalaisen kom-
munismin samastamisen Neuvostoliittoon ja venäläisiin Irmeli kiistää ensin epä-
varmasti [1] ja sitten varmasti [2]. Sen sijaan venäläisyys ja kommunismi naapu-
rimaan kolhoositouhussa muodostavat erottamattoman kokonaisuuden [3].

Varsin yleisesti haastateltavat näyttivät ymmärtävän sosialismin ja kommunismin 
Neuvostoliiton arkielämän ongelmien kautta. Useat vastaajat pohdiskelivat spon-
taanisti Neuvostoliiton elintarvikepulan, tavaroiden heikon laadun ja muiden on-
gelmien syitä. Yksikään vastaajista ei kytkenyt ongelmia venäläisistä tai yleensä 
neuvostoliittolaisista ihmisistä johtuviksi, vaikka puheissa ihmiset ja järjestelmä 
usein sekoittuivat.

Näyte 3.30  (Toini, 65)
Mun tyttäreni kävi muutamia vuosia sitten justiin täällä Gruusiassa, Jerevanissa ja 
Bakussa ja .. Kaunista maisemaa siellä oli. Ne oli ottaneet kuvia sieltä. Ja ne kai elää 
aika lailla omaa elämäänsä [1], että ne ei oo niin kovin venäläisiä [2], että ne uskal-
taa elää siellä enempi vapaammin [3]. Siellä oli tosiaan lihaakin hallissa [4], jos oli 
kärpäsiäkin [5]. Oli kokonaisia sikoja siinä pöydällä [6] ja .. että tuntu että ne elää 
siellä, että niillä on ruokaakin siellä paremmin [7].

Toini puhuu Neuvostoliiton Kaukasian erilaisuudesta Venäjään verrattuna viit-
taamalla ihmisiin, jotka eivät ole ”niin kovin venäläisiä” [2]. Toinin puheessa ei-
venäläisyys ei kuitenkaan viittaa ihmisten kansallisiin piirteisiin, vaan yhteiskun-
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nallisten olojen erilaisuuteen. Kun vapauden puute, alistettu asema ja arkielämän 
ankeus olivat Toinin mukaan kommunismiin kuuluvia piirteitä, Kaukasiassa oli-
kin vapaampaa [1, 3] samoin lihaa ja muuta ruokaa oli paremmin saatavilla [4, 6, 
7]. Toini ei kuitenkaan puhu siitä, että siellä ei ole niin kommunistista, vaan il-
maisee saman asian sanomalla, ”että ne ei oo niin kovin venäläisiä” [2].

Irmelin ja Toinin edellä kuvattuja näytteitä voi perustellusti pitää satunnaisina ja 
epämääräisinä lipsahduksina. Epämääräisyydestään huolimatta – ja juuri sen vuok-
si – ne uusintavat suomalaiseen kulttuuriin kuulunutta venäläisyyden ja kommu-
nismin toisiinsa kytkevää ajattelumallia.

3.3.3.9. Venäläiset ja virolaiset
Kun haastateltavia pyydettiin vertaamaan suhtautumistaan venäläisiin ja vi-
rolaisiin, lähes poikkeuksetta virolaiset koettiin läheisemmiksi, mikä vastaa myös 
vuoden 1988 surveyn selkeää tulosta (taulukot 3.1. ja 3.2.). Haastateltavat peruste-
livat myönteistä suhtautumistaan virolaisten heimosukulaisuudella ja siihen liitty-
vällä kielen tutunomaisuudella. Myös henkilökohtaiset kontaktit sekä myötätunto 
Viron itsenäisyysliikettä kohtaan tulivat esiin perusteluissa (ks. luku 4.1.). Myö-
tätunnossa virolaisia kohtaan yhdistyivät tunnetason sympatia pientä veljeskan-
saa kohtaan sekä rationaalinen kielisukulaisuuteen perustuva ajattelu, eikä siihen 
liittynyt ainakaan julkilausuttua venäläisvastaisuutta. Muutamat vastaajat olivat 
huolissaan venäläisten asemasta Viron kansallisuusliikkeen jaloissa.

Näyte 3.31  (Aune, 65)
PH: No jos tehtäs tämmönen ajatuskoe, niin miltä teistä tuntus, että kumman te otta-
sitte mieluummin naapuriksenne – olisko se venäläinen vai eestiläinen mieluummin?
Se on kun eestiläinen on sukulaiskansa [1]. Mutta en minä tiiä [2], kyllä kai [3] si-
tä venäläistenkin kans pärjää. Että meinaat jos asuis naapurina. Eihän siinä ois mi-
tään [4], mutta jos te kysyisitte, että pannaanko mustalainen, kyllä mää silloin tie-
täsin: en mää mustalaista huolis [5].
(--) En mää niinkö aattele, että jos venäläinen asus tuosa [6] ja ei kai [7] mulla sitä 
vastaan olis mitään [8]. Mutta jos pitäs sitten valita, että kumman [9], niin kai si-
tä ottas [10] sen sukulaiskansan kun niilläkin on omat vaikeuet ja jos ne pääsis he-
lepommalla ko ne pääsis tänne asuhun [11].

Aune ilmaisee ensiksi virolaisten sukulaisuuteen liittyvän perustelunsa [1]. He-
ti perään hän tasapainottaa puhettaan ilmaisemalla valmiutensa ottaa myös ve-
näläisen naapurikseen, mutta tämän hän sanoo epämääräistävän kiertoilmaisun 
kautta [2, 3]. Sen jälkeen Aune  vahvistaa valmiutensa hyväksyä venäläisen naa-
purikseen [4] tuomalla vertailukohdaksi mustalaiset, jotka hän ehdottomasti tor-
juu [5]. Myöhemmin Aune vielä toistaa myönteisen suhtautumisensa venäläisiin 
[6], mutta jälleen hän ilmaisee sen epämääräistävän kiertoilmaisun saattelemana 
[7, 8]. Lopuksi hän perustelee virolaisten etusijaa valintatilanteessa tunneperäisel-
lä sympatialla vaikeuksissa olevaa sukulaiskansaa kohtaan [9-11].

Vastaus haastattelijan kysymykseen tuntuu olevan Aunelle selvä alusta alkaen, 
mutta hän kokee tarpeelliseksi pohjustaa sitä yya-koodin mukaisella venäläisiä 
koskevalla tasapainotuksella. Toistuvan venäläisiä koskevan epämääräistävän se-
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littelyn perusteella voi päätellä, että ajatus venäläisestä naapurista ei ole niin sel-
vä asia kuin myönteinen suhtautuminen virolaisiin tai jyrkän kielteinen suhtau-
tuminen mustalaisiin.

Vivahde-ero suhtautumisessa venäläisiin ja virolaisiin tuli esiin Oivan kommentissa, 
jossa hän pohdiskeli maaorjuuden perinnön vaikutusta venäläisiin (ks. näyte 3.28 
luvussa 3.3.3.7.). Kun virolaisilla ei venäläisten tapaan ollut maaorjuudesta johtu-
vaa kansallisen ylpeyden ja itsetunnon puutetta, Oiva arveli heillä olevan parem-
mat edellytykset oman asemansa kohentamiseen.

Terhin puheessa (näyte 3.32) myötätunto Viroa ja virolaisia kohtaan sekoittui 
omalaatuisella tavalla venäläiseen ihmiseen.

Näyte 3.32  (Terhi, 35)
(--) Ja se on niin kaunis se Eesti.
PR: Onko teillä myönteisempi suhtautuminen eestiläisiin kuin venäläisiin?
On jotenkin [1]. Nyt esimerkiks kun oli nää kisat102, niin minä oikein .. tietysti olis 
halunnu suomalaisen voittavan, mutta olin oikein onnellinen kun se Välbe voitti [2]. 
Musta se oli oikein hirmu ihanaa [3], mutta se vaan justiin, kun sanottiin vai luinko 
mää jostakin lehestä, että tää Välbe on jostakin Siperiasta [4] oikein korkeelta koto-
sin ja sitten opiskeli Minskissä ja mies oli Tallinnassa [5] ja jotakin tämmönen, että 
asunto-olot oli huonot ja vauva oli vuoden ikäinen tai jotain tämmöstä (--).

Katkelmaa ennen on puhuttu Viron ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta, ja 
Terhin vastaus [1] viittaa ilmiselvästi virolaisiin. Spontaanissa perustelussaan hän 
kuitenkin puhuu Jelena Välbestä, venäläisestä hiihtäjästä. Syynä Terhin ylitsevuo-
tavaan sympatiaan Välbeä kohtaan [2-3] voi olla tämän persoona, poikkeukselli-
nen avoimuus ja iloisuus tiedotusvälineiden edessä. Kun se sitten yhdistyi virolai-
suuteen – vaikkakin vain avioliiton kautta – tuloksena oli voimakas tunnetason 
myötätunto Välbeä kohtaan. Venäläisyyden ja virolaisuuden sekoittuminen Ter-
hin puheessa vahvistaa olettamusta, että erityiseen myötätuntoon virolaisia koh-
taan ei välttämättä liity mitään venäläisvastaisuutta. Tapahtunut spontaani sekoit-
tuminen on myös vahva todiste sen puolesta, että Terhi ei ole puhunut kaunistel-
len positiivisissa kommenteissaan venäläisistä.

3.3.3.10. Ryssä-sanan muuttuvat merkitykset
”No ryssä se viittaa vähän, että se olis tavallaan sellanen huonompi sana kuin tää venä-
läinen. (--)  Mutta ei se nyt kyllä ihan niin paha ettei sitä muka vois käyttää sitä sanaa. 
Mutta en mää usko, että mää alkasin venäläisen aikana tässä häntä ryssäksi sanoon.  
(--) Jos mää osaisin puhua venäjää, niin puhuisin kyllä venäläiseksi häntä.” (Ou-
ti, 35)

Suomalaisten venäläiskuvan jyrkät muutokset viimeisen sadan vuoden aikana hei-
jastuvat myös venäläisistä käytettyjen sanojen merkityksiin. Erityisesti tämä kos-
kee ryssä-sanaan liittyviä konnotaatioita. Klingen (1972, 72) mukaan ryssä-sa-

102 Haastattelu tehtiin vähän vuoden 1989 Lahden MM-hiihtojen jälkeen. Puheen kohteena 
ollut venäläishiihtäjä Jelena Välbe oli tuolloin naimisissa virolaisen miehen kanssa.
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nalla ei 1800-luvulla ollut yleistä kielteistä merkitystä; usein ryssistä puhuttaessa 
tarkoitettiin ortodokseja (”ryssänkirkko”), esimerkiksi kierteleviä karjalaisia lauk-
kukauppiaita. Sortovuosien aikana kiristyneet suhteet venäläisen hallinnon kans-
sa saattoivat tuoda ryssä-sanaan kielteistä sivumerkitystä, ja 1920- ja 1930-luvun 
kirjallisuudessa ryssä-sanalla oli jo selvästi venäläisestä eroava kielteinen merki-
tys (Immonen 1987a, 185, 243–246). Ryssä edusti totaliteettia, josta puhuttaessa 
ei tarkoitettu vain venäläisiä ihmisiä, vaan myös Neuvostoliittoa ja sen poliittista 
järjestelmää, joskus myös suomalaisia kommunisteja.

Syksyllä 1944 ryssä-sana joutui pannaan, koska siihen oli latautunut niin paljon 
negatiivista suhtautumista naapurimaahan. Sen käyttö jatkui kansalaisten arki-
puheessa, mikä kuvastaa hyvin virallisen ja kansalaisten Neuvostoliittoa koske-
van puhetavan kahtalaisuutta. Vanhan viholliskuvan ja ryssämyytin hiipuessa ja 
sodan kokeneen sukupolven harvetessa 1970-luvulle tultaessa ”ryssittely” väheni 
myös kansalaisten arkipuheessa. 1980-luvulla se saattoi jälleen lisääntyä erityises-
ti nuorison keskuudessa; esimerkiksi vuonna 1987 puolet koululaistutkimukseen 
osallistuneista 18-vuotiaista vastasi käyttävänsä ryssä-sanaa, mutta samalla sanaan 
liittyneet pelko ja vihamielisyys olivat vähentyneet. Ainakin osittain nuorten rys-
sittelyyn liittyi protesti virallista ja myös koulun edustamaa ”ystävyyden kieltä” 
kohtaan. (Raittila 1988, 109–110)

Teemahaastatteluissa tuli esiin eriytynyt tapa käyttää ryssä-sanaa. Sota-aikaa muis-
tellessa kahden vanhimman ikäryhmän haastatellut puhuivat luontevasti ryssis-
tä. Tällöin tarkoitettiin joko naapurimaan ihmisiä tai Neuvostoliittoa sota-aikai-
sena vihollisena ja uhkaajana, tai sitten sanan käytössä yhdistyivät nämä molem-
mat merkitykset.103 Kaikki kokivat ryssä-sanan jollain tavalla negatiiviseksi ilmai-
suksi, ja sota-ajan ryssistä puhuneet paheksuivat sanan käyttöä nykyisestä Neu-
vostoliitosta ja venäläisistä.

Muutamissa vastauksissa ryssä-sanan käyttö yhdistettiin poliittiseen oikeistolai-
suuteen ja joissain tapauksissa ryssistä puhuminen liittyi jollain tavalla myös suo-
malaisiin kommunisteihin. Joskus ryssä-nimitykseen liitettiin erityisiä venäläis-
ten ihmisten olemukseen ja luonteenpiirteisiin liittyviä asioita.

Vanhimpaan ikäryhmään kuuluvan Niilon mielestä Hrushtshev oli ollut ”semmo-
nen, kun mulla on mielikuva ryssästä, sanotaan näin; se oli sen tyyppinen äijä, että 
se on selvä ryssä toi”. Niilon mukaan Gorbatshoviin ryssä-sana ei sopinut: ”Se on 
sympaattinen mies ja siitä täytyy pitää jollakin lailla. Se on miellyttävä mies ja var-
sinkin se rouva, niin oikein nätti ihminen ja hyvän näköinen.” Niilon sanastossa rys-
sä liittyi selvästikin venäläisten ”toisenlaisuuteen”: tapoihin, pukeutumiseen ja ul-
koiseen olemukseen.

Ryssä-sanan käytöstä luopuminen sukupolvien vaihtumisen myötä tuli selkeästi 
esiin pohjalaisen Teemun kommenteissa:

103 Ks. Toini, näyte 3.25.
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Näyte 3.34  (Teemu, 35)
PH: Muistatko lapsuuesta puhuttiinko teillä kotona ryssistä tai venäläisistä ja  
jos …
Ryssiä ne on ollu aina, mutta mää itte käytän mieluummin melekehin sitä venä-
läistä. (--) Kyllä se on selevä haukkumasana se ryssä. Että venäläisistä on mun mie-
lestä mukavampi puhua.

Lapsuuden leikeistä ja koulun ilmapiiristä puhuttaessa ryssä-sanan käyttö oli Tee-
mulle kuitenkin täysin luontevaa:

Näyte 3.35  (Teemu, 35)
Ei kyllä siittä jo isä puhu aivan, kun se ensimmäisen trättipyssyn tai jousipyssyn te-
ki tai jotain tommosta, niin kyllähän sitä ryssiä ammuttiin, aina ne oli ryssiä tuolla 
nurkalla. Naapurin pojatkin oli ryssiä, kun niitä ruvettiin ampuhun tai sama mi-
tä lumisotaa, niin kyllä se oli melekehin jos sota tuli niin ryssät oli toisella puolen 
ja me oltihin toisella puolen.

Vanhempien ikäryhmien haastateltavien lisäksi myös kahden nuorimman ikäryh-
män keskuudessa ryssä-sanaa pidettiin historiaan kuuluvana tapana osoittaa vi-
hamielisiä tunteita ja halveksuntaa venäläisiä kohtaan, mutta nuorten keskuudes-
sa siihen ei liittynyt niin vahvaa kielletyn sanan kokemusta.104 Nuoret saattoivat 
puhua ryssistä leikkimielellä ilman voimakkaita tunnelatauksia mihinkään suun-
taan, joskus ehkä myös protestina virallista steriiliä kielenkäyttöä kohtaan. Ryssä 
saattoi olla nuorille ”semmonen rennompi nimitys, kun neuvostoliittolainen on niin 
pitkä” (Lotta, 20). Haastattelujen perusteella ryssittely oli osa tuon ajan nuorten 
jokapäiväistä puheenpartta ilman että siihen olisi liittynyt mitään erityisen ne-
gatiivista. Jenkki- ja ryssä-sanan rinnastamisen lisäksi ryssittelyä verrattiin ruot-
salaisten nimittelyyn: ”Että se on niinku sama käsitys kuin hurri ja ryssä” (Jaana, 
35). Hurri-sanaan liittyykin samanlainen moniselitteisyys kuin nuorten ryssitte-
lyyn. Kyse voi olla harmittomasta puheesta ilman mitään asenteellisia tausta-aja-
tuksia, mutta toisaalta kummankin nimityksen käyttöön liittyy edelleen negatii-
visia konnotaatioita, jotka korostuvat tilanteesta riippuen eri tavoin.

3.3.4. Yhteenvetoa
Teemahaastattelujen analyysin perusteella venäläisyyden rooli suomalaisten kan-
sallisessa identiteetissä oli muuttunut sodan jälkeisten vuosikymmenten aikana. 
Sota- ja sitä edeltävän ajan halveksiva ja vihamielinen suhtautuminen venäläisiin 
oli vuonna 1989 enää marginaalisena mukana suomalaisessa kulttuurissa. Mis-
sään tapauksessa se ei ollut vallitseva suhtautumistapa, eikä se esiintynyt yksittäis-
ten ihmisten totaalisena ajattelutapana kuin poikkeustapauksissa. ”Syväkulttuu-
rin” muutoksen hitauden vuoksi menneisyyden negatiivinen venäläiskuva ei ollut 
kuitenkaan kokonaan väistynyt.

Teemahaastattelujen perusteella saatu käsitys suomalaisten suhtautumisesta venä-
läisiin oli sopusoinnussa luvussa 3.3.2. kuvattujen survey-tutkimusten perusteella 

104 Ks. Leena, näyte 3.15.
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saadun yleiskuvan kanssa. Olennaisempi tulos teemahaastattelujen perusteella oli 
kuitenkin survey-tutkimusten varsin yhtenäisenä esittämän venäläiskuvan sisäi-
nen ristiriitaisuus, moniäänisyys. Teemahaastattelujen analyysin perusteella arvi-
oin, että suomalaisia koskevan yleistävän venäläiskuvan sijasta on parempi puhua 
suomalaisessa kulttuurissa olevista moninaisista ja ristiriitaisista venäläisyyttä kos-
kevista ajattelumalleista ja puhetavoista, joita eri väestöryhmät käyttävät funktio-
naalisesti tilanteen mukaan. 

Yhtenä tekijänä haastattelupuheiden ristiriitaisuuden taustalla on Neuvostoliittoa 
ja venäläisiä koskevan puhetavan dualismi, johon mm. Kari Immonen on kiinnit-
tänyt huomiota105. Immosen mukaan suomalaisten Neuvostoliittoa koskeva puhe 
toisen maailmansodan jälkeen oli kaksinaista siten, että toisaalla oli virallisen ul-
kopolitiikan mukainen ulkokohtainen ”ystävyyden kieli”, toisaalla taas kansalais-
ten arkipuhe ryssävihan jäänteineen (Immonen 1987b). Teemahaastattelujen ana-
lyysin avulla pyrin osoittamaan, miten tuo dualismi mahdollisesti ilmeni haasta-
teltavien puhetavassa. Analyysin perusteella kuvasin, miten eri puhetapojen käyt-
tö ei jakanut ihmisiä, vaan samat haastateltavat puhuivat venäläisistä tilanteen ja 
puheen aiheen mukaan milloin ”ystävyyden kieleen” liittyvän yya-koodin mukai-
sesti, milloin taas kansalaisten arkikoodiin nojautuen.

Vanhan stereotyyppisen ryssäkäsityksen väistymiseen olivat vaikuttaneet monet 
samanaikaiset prosessit. Ennen toista maailmansotaa rasistiset tai karkean stereo-
tyyppiset käsitykset vieraista kansoista – monista muistakin kuin venäläisistä – 
olivat yleisiä jopa koulukirjoissa (Paasi 1984 ja 1998, 229–240). Kouluopetuksen 
muuttuminen, tiedotusvälineiden tuoma kansainvälistyminen sekä viralliseen ul-
kopolitiikkaan liittynyt venäläisvihamielisyyden karsiminen julkisuudesta olivat 
vaikuttaneet venäläisiä koskeviin kulttuurisiin ajattelumalleihin. Tutustuminen 
vieraisiin kansoihin matkailun, massakulttuurin ja urheilun seuraamisen kautta 
vahvisti tätä muutosprosessia. Luonnollisesti Venäjän monella tavalla myrskyinen 
kehitys 1980-luvun lopulta alkaen oli purkanut vanhoja stereotypioita. Vuonna 
1985 alkanut perestroika ja Neuvostoliiton hajoaminen veivät pohjaa monoliit-
tiselta ja kasvottomalta venäläiskuvalta. Uutiset Neuvostoliiton sisäisistä – myös 
venäläisten välisistä – ristiriidoista toivat venäläiset erilaisina yksilöinä suomalais-
ten TV-ruutuihin. Sittemmin 1990- ja 2000-luvun Venäjän vaalit ovat havain-
nollisella tavalla purkaneet paitsi monoliittista venäläiskuvaa myös venäläisyyden 
ja kommunismin samastamista, kun kommunistit ovat olleet esillä vain yhtenä 
venäläisistä puolueista.

Tämä ei merkitse, etteikö vanhan kielteisen kuvan jäänteitä olisi voinut olla paljon-
kin piilevinä, latentteina ajattelumalleina 1980-luvun lopun suomalaisessa yhteis-
kunnassa. Samoin Venäjän 1980-luvun tapahtumat olivat mitä ilmeisimmin vai-
kuttaneet ristiriitaisesti, paitsi vanhoja stereotypioita purkaen myös piilevinä olleita 
ajattelumalleja aktivoiden. Teemahaastatteluissa vanhan kielteisen kuvan jäänteet 
tulivat usein esiin joidenkin ”toisten” käsityksinä, ei haastateltavien omina mieli-
piteinä. Haastateltavat kävivät ikäänkuin keskustelua noiden ”toisten” käsityksiä 

105 Ks. luku 3.1.5.
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vastaan ja sitä kautta pyrkivät vakuuttamaan, etteivät he ainakaan ole venäläisvas-
taisia. Venäläisten luonteenpiirteinä he esittivät herkästi kuulopuheiden perusteella 
ystävällisyyden, iloisuuden ja muita positiivisia määreitä. Toisten negatiivisia käsi-
tyksiä venäläisistä ei pidetty tarpeellisena tai kunnon kansalaiselle sopivana esittää 
muuten kuin tuomitsemalla ne. Koska en pyri haastateltavien oman tietoisuuden 
kuvaamiseen, ei ole olennaista, kaunistelivatko haastateltavat omaa suhtautumis-
taan. Sen sijaan heidän puheensa perusteella voi päätellä suomalaisessa kulttuu-
rissa olleen vielä piirteitä vanhoista venäläisiä koskevista stereotypioista.

Viidennessä luvussa palaan venäläisiä koskeviin ajattelumalleihin reilut kymmenen 
vuotta edellä kuvattujen teemahaastattelujen jälkeen: silloin analyysin kohteena 
ovat vuoden 2000 Suomessa olevia venäläisiä koskevat sanomalehtikirjoitukset.

3.3.5. Analyysimenetelmän toimivuus
Keskeistä venäläisiä koskevien haastattelupuheiden analyysissa oli niiden retoris-
ten piirteiden erittely. Menetelmä oli hedelmällinen erityisesti puheen ristiriitai-
suuksien analyysissa. Se osoitti, miten retoriset keinot toimivat puhujan välinei-
nä sovittaa yhteen käyttämänsä ristiriitaiset kulttuuriset ajattelumallit, puheta-
vat ja kielen koodit. Ristiriitojen erittely olisi ollut mahdollista myös laadullises-
sa asennetutkimuksessa, mutta silloin pohdinta olisi kohdistunut siihen, mikä on 
haastateltavan ”todellinen” asenne ja mielipide, mikä taas kontekstista ja kulttuu-
risista odotuksista johtuvaa peittelyä tai kaunistelua.

Venäläisiä koskevien kulttuuristen jäsennysten erittelyn tavoitteena ei ollut eri ajat-
telumallien ja puhetapojen yleisyyden todistaminen. Laadullisen analyysin lähtö-
kohtana oli ajatus sosiaalisen todellisuuden ristiriitaisuudesta, jota voidaan kuvata 
kielen käytön moniäänisyyttä erittelemällä. Yleisyyden asemesta analyysin avulla 
voidaan selittää, mitä funktioita ja seurauksia erilaisilla puhetavoilla voi olla.

Perustelin haastattelupuheiden retoristen piirteiden erittelyä sillä, että se antaa 
mahdollisuuden pitemmälle meneviin tulkintoihin kuin perinteinen laadullinen 
kuvailu. Arvioin tässä kokoavasti retoristen piirteiden erittelyn tuloksia.

Arkikoodi ja yya-koodi. Puheen koodien ja niiden vaihtelun yhteydessä käytetty-
jen retoristen keinojen erittely auttoi ymmärtämään ristiriitaisten ajattelumalli-
en esittämisen funktioita suomalaisessa kulttuurissa. Tulokset vahvistivat käsi-
tystä puheen tilanteesta riippuvasta moniäänisyydestä. Venäläisistä puhuttaessa 
haastattelupuheen yya- ja arkikoodiin perustuva dualismi ei ollut läheskään yh-
tä selvästi havaittavissa kuin puhuttaessa Suomen ja Neuvostoliiton suhteista tai 
naapurimaan sisäisistä asioista (Raittila 1993, 119–153 ja 191–207). Venäläisis-
tä puhuttaessa yya-koodi ei ole myöskään yhtä osuva termi kuin se oli esimer-
kiksi Neuvostoliiton uhkaa koskevissa puheissa. Kun oli kysymys venäläisistä ih-
misistä, haastateltavien käsitykseen sosiaalisesti hyväksytystä ja ”oikeasta” puhe-
tavasta vaikuttivat virallisen ulkopoliittisen liturgian ohella muutkin tekijät, esi-
merkiksi käsitykset kaikkien ihmisten yhdenvertaisuudesta sekä rasismin tuo-
mittavuudesta.
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Vaikka haastateltavat eivät välttämättä käyttäneet virallisen ulkopolitiikan mu-
kaisia kielellisiä ilmaisuja, heidän tietonsa ”sopivasta” puhetavasta ilmeni omas-
sa arkipuheessa käytetyistä retorisista keinoista. ”En sano, etten sano väärin”, to-
kaisi 20-vuotias Minna kysyttäessä hänen mielipidettään Neuvostoliiton ulkopo-
litiikasta. Repliikillään hän ilmaisi koko ajan puheensa taustalla olevan käsityk-
sen, jonka mukaan on olemassa oikea ja sopiva tapa puhua Neuvostoliiton ulko-
politiikasta.

Arki- ja yya-koodin mukaisen puheen analyysin yhteydessä on syytä ottaa huomi-
oon, että perestroikan ja glasnostin aika merkitsi Neuvostoliittoa koskevan kielen-
käytön dualismin heikkenemistä. Tältä osin tutkimushaastattelut tehtiin mielen-
kiintoisessa murrosvaiheessa. Kun aikaisempaan viralliseen ulkopolitiikkaan liit-
tynyt itsesensuuri ei enää kahlinnut tiedotusvälineitä ja poliitikkoja, raja kansalais-
ten arkipuheen ja ”hyväksytyn” puheen välillä hämärtyi. Kansalaisyhteiskunnan 
ja valtion sekä eri poliittisten ryhmien Neuvostoliittoa ja venäläisiä koskevat pu-
hetavat lähenivät toisiaan.

Yya-koodi tuli esiin välillisesti, siten että haastateltavat pyrkivät sovittamaan ta-
vanomaisen arkikielisen puheensa virallisen ulkopoliittisen linjan kanssa yhteen 
sopivaksi. Tämä niveltäminen tapahtui pääasiassa kahdella tavalla: epämääräistä-
mällä tai tasapainottamalla virallisen ulkopolitiikan kanssa ristiriidassa olevia il-
mauksia. Epämääräistävinä retorisina keinoina haastateltavien puheessa toimi-
vat varaukset, passiivi, puhuminen toisten kautta, välttely, vihjailu ja erilaiset kier-
toilmaisut, joita käytettiin sekä virallisen ulkopolitiikan mukaisten että sen kans-
sa ristiriidassa olevien ajatusten esittämisen yhteydessä. Molemmissa tapauksissa 
epämääräistämisen funktio saattoi olla sama, nimittäin haastateltavan normaa-
lin arkipuheen ja hänen sosiaalisesti hyväksytyksi kokemansa yya-koodin mukai-
sen puhetavan yhteen sovittaminen. Tasapainottavia keinoja olivat pohjustus en-
nen virallisesta linjasta poikkeavien ajattelumallien esittämistä tai peruutus nii-
den jälkeen, samoin esitettyjen venäläisten kannalta negatiivisten seikkojen puo-
lustelu ja selittely. Venäläisiä ihmisiä koskevan positiivisen puheen yhtenä funk-
tiona oli Neuvostoliittoa ja sosialismia koskeneiden negatiivisten kommenttien ta-
sapainottaminen.

Samalla kun kiinnitän huomiota ilmaisutapoihin, joilla ihmiset antoivat sosiaali-
sesti hyväksytyksi koettuja vastauksia, on syytä muistaa, että kysymys on kaiken-
laisiin keskusteluihin kuuluvasta ilmiöstä. Mitä erilaisimmissa puhetilanteissa ih-
miset ottavat huomioon ympäristön normit ja keskustelukumppanin odotukset; 
pyrkimys yhteisymmärrykseen koskee kaikenlaisia keskustelutilanteita eikä vain 
tutkimushaastatteluja.

Aikaulottuvuus oli retorinen keino, jonka avulla puhujat saattoivat epämääräistää 
tai ehdollistaa puheessaan esiin tulleita ajattelumalleja. Venäläisten uhkaavuutta 
koskevassa luvussa 3.3.3.4. Elinan, Teemun ja Toinin puheissa aikaulottuvuudella 
oli kolme erilaista funktiota. Kun verrataan haastateltavien kommentteja Neuvos-
toliiton uhkasta ja venäläisyydestä puhuttaessa, voidaan havaita eroja aikaulottu-
vuuden funktioissa. Uhkasta puhuttaessa aikaulottuvuus oli keskeinen retorinen 
keino, jonka avulla haastateltavat sovittivat keskenään ristiriitaiset uhkaa koskevat 
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106 Neuvostoliitton uhkasta puhuttaessa aikaulottuvuus ilmeni siten, että haastateltavat ko-
rostivat, miten tällä hetkellä tai tänä päivänä Neuvostoliitto ei uhkaa Suomea, jolloin ilmai-
su jätti ”takaportin” uhkan mahdollisuudelle (Raittila 1993, 210–212).

107 Ks. näytteet 3.14, 3.23, 3.24.

108 Keskustelunanalyysissa preferenssirakenteet liittyvät vieruspareihin, siihen miten kulttuu-
rissamme on preferoitua vastata kysymyksiin, hyväksyä kutsu jne. (ks. luku 3.2.6.2.; Heri-
tage 1984, 265–280;  Suoninen 1992, 26–27)

ajattelumallit puheessaan yhteen106. Venäläisyydestä puhuttaessa aikaperspektiivi 
ei ollut yhtä selvästi eri jäsennyksiä yhteen niveltävä retorinen keino. Eron näi-
den kahden teeman yhteydessä käytetyssä argumentointitavassa voi selittää sillä, 
että Neuvostoliiton uhkaavuus on poliittinen kysymys, joka voi vaihdella poliit-
tisten suhdanteiden mukaan eri aikoina. Edes virallisen ulkopolitiikan kannat-
tajalle ei ollut täysin sopimatonta muistella menneisyyden uhkaa tai spekuloida 
epävarmalla tulevaisuudella. Sen sijaan ihmisten yhdenvertaisuudesta ei vallitse-
vien normien mukaan ole ”sopivaa” olla eri mieltä poliittisten suhdanteiden vaih-
telun mukaan.

Äärimuotoiluja haastateltavien puheesta löytyi paljon, ja niillä saatettiin samankin 
haastattelun aikana korostaa keskenään ristiriitaisia ajattelumalleja. Ne on pu-
hetilanteesta riippuen tulkittavissa puheen propositioita vahvistaviksi, lieventävik-
si tai hämärtäviksi retorisiksi keinoiksi, mutta usein voi olla kysymys arkipuhee-
seen kuuluvista täytesanoista ja ilmaisuista – esimerkiksi sanat aina, ihan, kaikki 
– joita puhuja käyttää täysin riippumatta puheen aiheesta. Siksi on varottava yli-
tulkintaa äärimuotoilujen funktioita eriteltäessä.

Vuorovaikutuksen muotoon kiinnitin huomiota vain joidenkin haastattelunäytteiden 
yhteydessä107; vuorovaikutuksen erittely sopisi erillisen, keskusteluanalyyttises-
ti suuntautuvan tutkimuksen aiheeksi. Näytteiden yhteydessä käsitellyn vastato-
distelun ja itsetodistelun lisäksi kiinnitän vielä huomiota eri teemojen yhteydessä 
esiintyneisiin vastaamisen preferenssirakenteisiin108. Tarkoitan tässä preferenssira-
kenteilla vuorovaikutuksen rakentumista suomalaisessa kulttuurissa hyväksytyk-
si koettujen ja siten preferoitujen ajattelumallien mukaan. Venäläisistä puhutta-
essa preferoitu ajattelumalli oli venäläisten samanlaisuus kaikkien muiden ihmis-
ten kanssa.

Usein haastateltavat argumentoivat spontaanisti joidenkin toisten – naapureiden, 
tuttavien, omien vanhempien, suomalaisten kommunistien tai äärioikeistolaisten 
– Neuvostoliitto- ja venäläiskäsityksiä vastaan. Tällainen varjonyrkkeily tai itseto-
distelu voi tilanteesta riippuen toimia retorisena keinona oman kannan vahvista-
miseksi tai omien kasvojen puolustamiseksi, kun haluttiin esiintyä kunnon kan-
salaisena. Toisaalta oman ajatusmaailman ja puheen suhteuttaminen toisten aja-
tuksiin on tavanomaista kaikenlaisissa keskusteluissa.

Toisten mielipiteitä kommentoivaa itsetodistelua voi pitää myös esimerkkinä haas-
tattelutilanteessa mukana olevista erilaisista yleisöistä, joille haastateltava suun-
taa puheensa. Haastateltava puhui haastattelijan lisäksi monille muille potenti-
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aalisille yleisöille, jotka voidaan Perelmanin mukaan jakaa erityisyleisöihin sekä 
periaatteessa kaikki ihmiset käsittävään universaaliyleisöön. Stalinista puhutta-
essa 65-vuotias Aune kysyi yhtäkkiä: ”Meneekö tää kaikki nauhalle?” Haastatteli-
jalle (tilanteen erityisyleisölle) Aune oli valmis puhumaan suoraan, mutta ei nau-
hurille, joka edusti yliopistoa erityisyleisönä ja samalla jollain tavalla myös mys-
tistä universaaliyleisöä.

Tutkimuksen luotettavuus, arvioitavuus ja yleistettävyys. Kvalitatiivisten ja kvan-
titatiivisten aineistojen välillä ei ole periaatteellista eroa. Mäkelän mukaan niiden 
arvioitavuuden kannalta keskeinen kysymys on, sisältyykö aineistojen hankkimi-
seen interaktiivista kommunikaatiota. Kun survey-aineisto on koottu haastatte-
lumenetelmällä, myös sen tulosten kovat numerot on saatu haastattelijan ja haas-
tateltavien välisen kielellisen viestinnän avulla109. Neuvostoliittoa koskevat survey- 
ja teemahaastattelut olivat tästä näkökulmasta samankaltaisia, molemmat inter-
aktiivisia, jolloin myös niiden luotettavuuden arvioinnissa on erojen lisäksi yhtei-
siä piirteitä. Yhteiset piirteet liittyvät aineiston keruuvaiheen onnistumisen arvi-
ointiin, erot taas aineiston jatkokäsittelyn arvioitavuuteen. (Mäkelä 1990, 43, 59;  
Töttö 1983, 25–30)

Jo 1970-luvun metodioppikirjassaan Eskola totesi, että tutkimuksen reliabiliteetti 
ei ole aina ehdoton eikä ensisijainen tavoite; jos ensisijaiseksi tavoitteeksi asetetaan 
tutkimuksen informaatio- ja selitysarvo, se voi edellyttää tinkimistä tutkimuk-
sen luotettavuudesta (Eskola 1975, 17). Grönfors (1982, 37) puolestaan painottaa, 
että abduktiiviseen päättelyyn nojautuvassa laadullisessa tutkimuksessa aineisto 
kaikkine ristiriitaisuuksineen on aina validia; tutkimuksen pätevyyden ratkaisee 
se, miten aineistoa käytetään. Oma tutkimukseni on ollut pikemmin kokeilevaa 
ja ideoita etsivää kuin hypoteesien todistamista, ja siksi en ole pyrkinyt tiukkojen 
luotettavuus- ja pätevyyskriteerien noudattamiseen.

Laadullisen tutkimuksen arvioitavuuden kriteeriksi Mäkelä esittää sen, että lukija 
kykenee seuraamaan tutkijan päättelyä ja asettamaan sen tarvittaessa kiistanalai-
seksi. Tämän turvaamiseksi aineistot on luetteloitava selkeästi ja intuitiivisenkin 
tulkinnan operaatiot muotoiltava ja eksplikoitava siten, että tutkimuksen lukija 
voi seurata ja arvioida analyysin etenemistä; ideana on tutkijan ”intuition pakot-
taminen vaiheisiin”. Analyysin toistettavuudella Mäkelä tarkoittaa luokittelu- ja 
tulkintasääntöjen niin yksiselitteistä esittämistä, että toinen tutkija voi niitä sovel-
tamalla päätyä samoihin tuloksiin. Mäkelän mukaan tähän on pyrittävä, vaikka 
se on käytännössä ongelmallisempaa kuin arvioitavuuden turvaaminen. (Mäkelä 
1990, 53–59;  ks. myös Uusitalo 1991, 82–84)

109 Mishler (1986, 18) viittaa standardoitujen haastattelujen luotettavuutta pohtineisiin tut-
kimuksiin ja osoittaa niiden perusteella, miten survey-tutkimusten aineistonkeruuvaihe on 
monella tavalla epäluotettava (ks. luku 3.2.3.). Kirjallisesta lomakkeesta huolimatta kysy-
myksiä ei esitetä samalla tavoin kaikille, asioiden relevanssi vastaajille vaihtelee, ja haastat-
telun vuorovaikutuskonteksti jätetään huomiotta. Aineiston hankintavaiheen epävarmuus-
tekijöistä huolimatta survey-tutkimusten luotettavuutta todistellaan kvantifioitujen tulos-
ten tilastollisten luotettavuustestien avulla. Jos testaus osoit-taa esimerkiksi eri väestöryh-
mien asenne-erot tilastollisesti merkitseviksi – niinkuin usein käy, kun otos on suuri – luo-
daan mielikuva koko tutkimuksen luotettavuudesta.
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Validiteetin kannalta keskeinen on tutkimusraportti itse, ja siksi pyrin esittämään 
siinä koko päättelyprosessin aineistosta johtopäätöksiin. Teemahaastattelukatkel-
mien erittelyn esittämisen tarkoituksena on ollut analyysini vaiheiden eksplikoi-
minen ja arvioitavuuden turvaaminen. Soveltamassani teemahaastattelupuhei-
den analyysissa päätelmien perustana oleva aineisto on suurelta osin nähtävissä ja 
avoinna kriittiselle arvioinnille. Haastattelujen sisällön jäsentäminen semanttisten 
makropropositioiden avulla mahdollistaa tulkinnan jäljittämisen alkuperäisaineis-
toon ja siten myös sen kiistämisen vastatulkinnalla. Tutkimuksen lukija voi reto-
riikka-analyysin yhteydessä esitettyjen haastattelukatkelmien perusteella arvioida 
tulkintojen pätevyyden ja esittää tarvittaessa oman vaihtoehtonsa.

On lähinnä hypoteettinen ajatus, että joku ryhtyisi kuuntelemaan alkuperäisiä 
haastattelunauhoja, mutta periaatteellisena kysymyksenä tutkimustapani mahdol-
listaa kaiken analyysin perustana olevan raakamateriaalin tarkistamisen: haastat-
telunauhojen kuuntelun, litteroinnin korrektiuden ja tulkinnan pätevyyden arvi-
oinnin.110 Survey-tutkimuksen tulokset voidaan vahvistaa tilastollisin testein, mut-
ta tutkimuksen arvioija ei voi koskaan tietää, miten haastattelukysymykset on sa-
natarkasti esitetty ja mitä haastateltava on itse asiassa vastannut (ellei sitten myös 
survey-haastatteluja ole nauhoitettu!). Teemahaastatteluissakin saatetaan tehdä 
epämääräisiä kysymyksiä ym. ”virheitä”, mutta analyysin perustana on vain ja ai-
noastaan haastattelunauhalta kuultava ääni, joka on kaikille tulkitsijoille sama.

Toistettavuus ja objektiivisuus ovat vaatimuksia, joita en edes pyrkinyt täyttä-
mään. Kvalitatiivisen tutkimuksen osalta käsitykset objektiivisuudesta vaihtele-
vat. Grönforsin (1982, 13–15) mukaan tutkija itse on tärkein tutkimusväline, ja 
tutkimuksen ei pidä tavoitellakaan objektiivisuutta, sillä subjektiivisuus usein li-
sää kvalitatiivisen tutkimuksen selitysvoimaa. Ehrnroth (1990, 35–41) puolestaan 
edellyttää aineiston käsittelysääntöjen, tulkintasääntöjen, päättelysääntöjen ja ar-
gumentaatiosääntöjen yksiselitteistä esittämistä tutkimusprosessin arvioitavuu-
den ja seurattavuuden turvaamiseksi. Oma suhtautumiseni on lähempänä Grön-
forsia kuin Ehrnrothia. Teemahaastattelut aineistona ovat aina hyvin subjektii-
visesti tuotettua materiaalia, eikä niitä voi koskaan toistaa samanlaisina. Niiden 
laadullinen analyysi on aina jossain määrin subjektiivinen prosessi, jonka kaik-
kien vaiheiden kirjaaminen ja selostaminen on mahdotonta. Tulkintojen perus-
teleminen ja analyysin etenemisen kuvaaminen askel askeleelta ei vielä tee tutki-
muksesta objektiivista ja toistettavaa. Sellaisten yksiselitteisten käsittely- ja luo-
kittelusääntöjen vaatiminen, jotka mahdollistavat toisen tutkijan päätymisen täs-
mälleen samoihin tuloksiin, muuttaa laadullisen tutkimuksen helposti hedelmät-
tömäksi metodikikkailuksi yhteiskunnallisesti merkittävien tulosten, kysymysten 
ja ideoiden etsimisen sijaan.

Haastattelujen subjektiivisuus ei tarkoita mielivaltaisuutta, esimerkiksi käsitystä, 
että samasta haastateltavasta voitaisiin tehdä kaksi keskenään täysin päinvastais-
ta haastattelua. Kun tutkitaan moniäänisen kielenkäytön funktioita eikä esimer-

110 Mm. keskusteluntutkijat painottavat alkuperäisen tutkimusmateriaalin saatavuutta mui-
den nähtäväksi ja kuultavaksi tärkeänä keskustelunanalyysin etuna verrattaessa sitä muihin 
tutkimusmenetelmiin (ks. Heritage & Atkinson 1984, 4).
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kiksi väestön asenteita, ei ole syytä pyrkiä samanlaisina toistuviin haastatteluti-
lanteisiin. Jokaisen haastattelun konteksti on erilainen. Konteksti ei määrää, mitä 
haastateltava sanoo, mutta tulkinnan kannalta sen huomioon ottaminen on yhtä 
tärkeää kuin itse haastatteluteksti.

Laadullisen tutkimuksen subjektiivisuudesta puhuttaessa on hyvä muistaa, että 
myös kvantitatiivisen tutkimuksen teoria ja muuttujat valikoidaan aina subjektii-
visesti. Objektiivisuuden sijasta olisikin parempi puhua siitä, miten intersubjektii-
visuus tulee esille tutkimusaineiston käsittelyssä. (Alasuutari 1989b, 268;  Kort-
teinen 1982, 307–311) Tässä tutkimuksessa se on tapahtunut ennen muuta tut-
kimusprosessin kuvauksen kautta.
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4. Virolaiset ”toisina”  
Estonia-onnettomuuden yhteydessä
Tallinnasta Tukholmaan matkalla ollut ruotsalais-virolainen autolautta Estonia 
upposi 28.9.1994 kansainvälisillä vesillä lähellä Suomen rannikkoa. Laivan 989 
matkustajasta ja miehistön jäsenestä vain 137 pelastui, 95 löydettiin kuolleina ja 
757 katosi laivan mukana. Onnettomuuden syynä oli kovassa merenkäynnissä ta-
pahtunut keulaportin lukituslaitteiden rikkoutuminen ja siitä johtunut autokan-
nen rampin aukeaminen, mikä mahdollisti veden tulvimisen avoimelle autokan-
nalle, mikä taas johti laivan kaatumiseen, täyttymiseen vedellä ja uppoamiseen. 
(Final Report 1997, 223–225)

Pian onnettomuuden jälkeen käynnistettiin ruotsalais-virolais-suomalainen tut-
kimusprojekti selvittämään onnettomuuteen liittynyttä viranomaistiedotusta sekä 
joukkoviestimien toimintaa onnettomuuden yhteydessä (Nordlund 1996). Tämä 
luku perustuu yhteistutkimuksen suomalaisia joukkoviestimiä koskevaan osuu-
teen (Raittila 1996a ja 1996c).

Keskityn journalismin rooliin kansallisuuksia koskevien ajattelumallien uusin-
tajana; konkreettisesti siihen, miten suomalaisten virolaisia koskevat kulttuuri-
set käsitykset tulivat esiin ja rakentuivat uudelleen Estonia-onnettomuuden me-
diakäsittelyn yhteydessä. Aineistona ovat onnettomuuden syytä koskevat selityk-
set sekä virolaisten merimiesten mahdollista syyllisyyttä käsittelevät teemat suo-
malaisissa joukkoviestimissä onnettomuuden jälkeisinä päivinä (ja tästä ajasta eri-
tyisen tarkasti ensimmäisen vuorokauden aikana). Menetelmänä on määrällinen 
sisällön erittely sekä sitä täydentävä laadullinen tekstianalyysi. Mediatekstien li-
säksi käytettävissäni on ollut onnettomuuden uutisointiin osallistuneiden toimit-
tajien haastatteluja.1

Ennen mediatekstien analyysia kuvaan suomalaisten ja virolaisten suhteiden histo-
riaa. Samoin kuin venäläisiä koskevassa tutkimuksessa taustoitus on tärkeää, koska 
se on pohjana suomalaisten virolaisia koskevien ajattelumallien historiasta juontu-
van moniaineksisuuden, monikerroksisuuden ja ristiriitaisuuden analyysille.

1 Varsinaisen analyysin kohteena ovat vain mediatekstit, ja haastatteluaineistoa on käytetty 
taustoitukseen ja tulkintojen varmistukseen. Tutkimusaineistot on kuvattu liitteessä 1.



158

4.1. Historia suomalaisten  
virolaisia koskevien ajattelumallien rakentajana

”Virolaiset eivät asu Suomessa eivätkä kuulu meidän kansaamme, mutta ovat suoma-
laisille likeistä sukua. Virolaiset ja suomalaiset (--) olivat muinoin yhtenä kansana, sii-
hen aikaan, jolloin asuivat nykyisessä Venäjänmaassa. Mutta kun venäläiset tunkivat 
heidät syrjään ja he muuttivat luoteeseen päin, niin kansa jakautui. Suomalaiset me-
nivät Suomenlahden pohjoispuolelle ja asettuivat Suomeen; virolaiset asettuivat etelä-
puolelle tätä merenlahtea Viron- ja Liivinmaahan. (--)He ovat vilkasta, tunteellista ja 
sitkeätä kansaa, joka suuresti rakastaa isänmaatansa. Usein nähdään heidän avonai-
sissa veneissään purjehtivan Suomen puolelle, ja siellä heidät tunnetaan pitkistä rus-
keista takeistaan, solakasta vartalostaan ja vilkkaista ruskeista silmistään.” (Topelius: 
Maamme kirja, v. 1925 painos, 142–143)

Estonia-onnettomuutta koskevien mediatekstien tulkinnan kontekstuaalisena taus-
tana ovat virolaisia koskevat ristiriitaiset kulttuuriset ajattelumallit. Niiden juu-
ret juontavat vuosisatojen taakse, vaikkakin Virolla on ollut suomalaisille paljon 
vähäisempi merkitys kuin Venäjällä. Kielisukulaisuuden lisäksi molempia maita 
yhdistävät historia vieraiden valloittajien alaisuudessa. Kun Suomen alue oli vuo-
sisatoja ensin Ruotsin osana ja vuodesta 1809 Venäjän alaisena, nykyisen Viron 
alueen isäntinä vuorottelivat saksalaiset, tanskalaiset, puolalaiset, ruotsalaiset ja 
vuodesta 1710 Venäjä, 1900-luvulla myös Neuvostoliitto ja Saksa.

Virolaisten historia on ollut 1200-luvulta alkaen monikulttuurisempaa kuin suo-
malaisten vastaavana aikana. Vuosisadat saksalaisvallan alla kytkivät Viron län-
sieurooppalaiseen kulttuuripiiriin. Sitä kautta myös luterilaisuus tuli virolaisten 
valtauskonnoksi. Suomalaisista poiketen virolaiset talonpojat olivat maaorjuudessa 
satoja vuosia, ja tämä pääasiassa saksalaisten maanomistajien isäntävalta jatkui vie-
lä Venäjän alaisuudessakin 1800-luvun alkuun saakka. (Niitemaa & Hovi 1991, 
136; Zetterberg 1995, 66–67)

Myös suhde Venäjään oli erilainen: Virolla ei ollut samanlaista autonomista asemaa 
Venäjän suuriruhtinaskuntana kuin Suomella, vaan se oli paljon kiinteämmin lii-
tettynä Venäjän hallintoon. Virossa oli myös suhteellisesti enemmän venäläisiä, ja 
myös virolaisia muutti Venäjälle huomattavasti enemmän kuin suomalaisia. Viron 
kouluopetuksen ja ainoan yliopiston, Tarton yliopiston, kieleksi tuli 1800-luvul-
la saksan sijaan venäjä, ja yli kolmannes virolaisista ylioppilaista opiskeli Venäjän 
yliopistoissa. Myös Viron poliittisilla puolueilla oli kiinteämmät suhteet Venäjälle 
kuin Suomen puolueilla; esimerkiksi Viron työväenliikkeen suhteet Venäjän so-
sialidemokraatteihin olivat paljon läheisemmät kuin suomalaisten vastaavat yhte-
ydet. 1800-luvun lopun venäläistämistoimista huolimatta saksalaisvastaisuus oli 
virolaiselle kansalliselle liikkeelle tyypillisempää kuin venäläisvastaisuus. (Engman 
1992, 85–87; Karjahärm 1998; Niitemaa & Hovi 1991, 301–323)

Mielenkiintoinen yhtäläisyys Suomen ja Viron kansallisen liikkeen kehitykses-
sä 1800-luvulla oli, että molemmat saattoivat ohimenevästi tukeutua uuden emä-
maansa Venäjän hallintoon pyrkiessään irtautumaan aikaisemman “herrakan-
san” kulttuurisesta vaikutuksesta. Samoin kuin suomalaiskansallinen liike ke-
hittyi alkuvaiheessa venäläisten suojeluksessa irrottauduttaessa ruotsalaisuudesta, 
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osa virolaisista oli valmiita etsimään tukea Venäjän keskushallinnosta taistelussa 
baltiansaksalaisuutta vastaan2. 1800-luvun lopun venäläistämiskausi molemmis-
sa maissa teki kuitenkin lopun tällaisesta kansallisten liikkeiden tuesta. Samoin 
kuin Suomessa myös Virossa venäläistämistoimet käytännössä vahvistivat omaa 
kansallista identiteettiä ja loivat pohjaa itsenäisyydelle. (Lehti 1998, 95; Niitemaa 
& Hovi 1991, 311–319;  Raun 1989, 87–91)

Molempien maiden itsenäistymistä seurasi hyvin voimakas irtisanoutuminen bol-
shevistisesta Venäjästä ja venäläisvastaisuuden keskeinen rooli kansallisen iden-
titeetin rakentumisessa. 1940-luvulla sukulaiskansojen tiet kuitenkin erkanivat 
dramaattisesti.

4.1.1. Ennen itsenäisyyttä: Suomi edelläkulkijana
Porilaisten marssissa lauletaan suomalaisten urhojen taisteluista Narvan mail-
la, mutta siinä sen paremmin kuin muissakaan Ruotsin vallan aikoina tapahtu-
neissa suomalaisten Viron yhteyksissä ei ollut vielä kysymys suomalais-virolaisista 
suhteista. Kyse ei ollut taisteluista ”Viroa” vastaan, vaan siitä, että suomalaisia oli 
mukana Ruotsin joukoissa nykyisen Viron alueella taistelemassa milloin venäläi-
siä, milloin saksalaisia tai puolalaisia vastaan; kaikissa toisiaan vastaan taistelleis-
sa joukoissa saattoi olla myös virolaisia. Ennen 1800-lukua suomalaisten vähäi-
set tiedot ja kokemukset Suomenlahden eteläpuolen naapureista liittyivät sotien 
lisäksi kaupankäyntiin. Keskiajalla oli suhteellisen vilkasta kauppaa Tallinnan ja 
Suomen etelärannikon asukkaiden välillä. Tällöinkään ei ollut kysymys suoma-
lais-virolaisista suhteista, sillä Tallinna oli monikansallinen hansakaupunki: esi-
merkiksi keskiajan lopulla Tallinnan asukkaista puolet oli saksalaisia ja neljännes 
Ruotsi-Suomesta muuttaneita. 1600-luvulla Viron ja Liivinmaan ollessa osa Suur-
Ruotsia, virolaisille alueille muutti runsaasti suomalaisia. Tarton yliopisto perus-
tettiin Ruotsin vallan aikana, ja sen vaikutus säteili laajalle alueelle; esimerkiksi 
Itä-Suomen ja Karjalan sivistyselämälle sillä oli suuri merkitys (Zetterberg 1995, 
60). (Niitemaa & Hovi 1991, 115, 140, 204–215, 243–244)

Ruotsin vallan päättyminen vuonna 1710 merkitsi, että nykyisen Viron alue jäi 
yli 200 vuodeksi Venäjän herruuteen; tosin sosiaalinen herruus maaseudulla säi-
lyi pääosin entisillä omistajilla eli saksalaisilla tilanherroilla. 1800-luvulle saakka 
suomalaisten ja virolaisten suhteet olivat kuitenkin vähäiset; Suomenlahti toimi 
erottajana, ja virolaisille suhteet saksalaisiin, venäläisiin ja muihin baltteihin oli-
vat paljon merkittävämmät. (Alenius 2002, 55)

Kansallisuusaate alkoi vaikuttaa Virossa samoihin aikoihin 1800-luvulla kuin 
Suomessakin, ja sukulaiskansojen suhteet alkoivat rakentua yhtä jalkaa molempi-
en maiden kansallisten liikkeiden nousun kanssa. Suhteiden rakentamista helpotti 
se, että molemmat heräävät kansakunnat kuuluivat samaan Venäjän valtakuntaan. 
Suomalaisten ja virolaisten kansallismielisten piirien suhteiden rakentamisen pe-

2 Engmanin mukaan Venäjän ”suojeluksella” oli kuitenkin Viron kansakunnan rakentami-
sessa vähäisempi merkitys kuin modernin Suomen muodostumisessa (mt., 73–74).
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rustana oli ajatus kielen merkityksestä poliittisten ja kulttuurisen identiteetin pe-
rustana. Suomen ja Viron kansojen erityissuhde perustui kielisukulaisuuteen ja 
heimoveljeyteen.3 (Lehti 1998, 86; Niitemaa & Hovi 1991, 304–310)

Suhteita leimasi 1800-luvulta nykypäiviin säilynyt suomalaisten ajatus Suomen ja 
Viron kehityksen eriaikaisuudesta, tarkemmin sanottuna Viron jälkeenjääneisyy-
destä Suomen kehitykseen verrattuna. Syynä tähän ei ollut niinkään kokoero, vaan 
erilainen historiallinen tausta. Alkuvaiheessa suomalaiset pitivät virolaisia aloite-
kyvyttöminä, johon oli syynä heidän pitkäaikainen maaorjuutensa saksalaisten 
alaisuudessa. Sittemmin kokemukset Viron laulujuhlista muuttivat käsityksiä, ja 
fennomaanisessa julkisuudessa virolaiset nähtiin aktiivisina ja urheina toimijoina4. 
Mutta silti suomalaisten suhtautumista virolaisiin  hallitsi paternalistinen ajatte-
lutapa: heihin suhtauduttiin kuin säätyläinen talonpoikaan tai kuin aikuinen lap-
seen. Suomalaisten nähtiin olevan paljon pitemmällä kehityksessään sivistyskan-
saksi, ja virolaisten tulisi seurata isonveljensä jalanjälkiä. Yrjö Koskinen pohti, oli-
siko Saksan alaisuudessa olleen Viron kielestä koskaan suomen kaltaiseksi sivistys-
kieleksi, ja kansallismieliset Suomenlahden molemmin puolin pohtivat mahdolli-
suutta korvata viron kieli vähitellen suomen kielellä5. (Lehti 1998, 88–91)

Osittain myös virolaiset nationalistit omaksuivat 1800-luvun lopulla ”pikkuve-
liasenteen”: he ihailivat Suomea, pyrkivät hyviin suhteisiin mutta samalla myös 
molemminpuoliseen kunnioitukseen suomalaisten kanssa. Suomalaisten tiedot vi-
rolaisista olivat vähäisemmät kuin virolaisten Suomesta, suhteet virolaisiin olivat 
viileämmät, ja suhteessa sukulaiskansoihin suomalaiset olivat kiinnostuneempia 
Venäjän Karjalasta. (Alenius 2002, 55–57) 

4.1.2. Itsenäiset isoveli ja pikkuveli
Molempien maiden itsenäistymisen näköalat ensimmäisen maailmansodan lop-
puvaiheessa johtivat suomalais-virolaiset suhteet uuteen vaiheeseen, kun politiik-
ka ja valtio tulivat mukaan suhteiden järjestelyyn. Viron rooli Suomesta jälkeen-

3 Painotan tässä Suomen ja viron kansallisuusliikkeen synnyn ja maiden itsenäistymisvai-
heen yhteisiä ja niiden keskinäisiin suhteisiin liittyviä piirteitä. Kehityksen eroavuuksista 
ks. Alapuro 1988, 223–243.

4 Jo ensimmäisiltä yleisiltä laulujuhlilta vuodelta 1869 juontaa alkunsa Suomen ja itsenäi-
sen Viron “yhteinen” kansallislaulu: laulujuhlien ohjelmistossa oli sekä Karl Collanin Savo-
laisten laulu että Fredrik Paciuksen Maamme, johon virolainen kansallisuusaktivisti Jann-
sen oli tehnyt vironkieliset sanat. (Zetterberg 1995, 75)

5 Suomen ja Viron kehityksen eriaikaisuus ilmeni mielenkiintoisella tavalla myös siinä, mi-
ten suomen ja viron kielet kehittyivät. Kun Suomen yhteiskunnallinen kehitys 1800-luvul-
ta alkaen oli monella tavalla edellä Viroa, tämä johti yksisuuntaiseen kielellisten vaikuttei-
den välittymiseen. Viron kielenuudistusta alettiin toteuttaa suomalaisen mallin mukaan, 
ja kun viron kieleen 1800- ja 1900-luvuilla poimittiin yhteiskunnan kehittyessä tarvitta-
via uusia käsitteitä tai kansankielen ilmauksia, ne otettiin hyvin usein suomesta. Päinvas-
taiseen suuntaan lainasanoja ei juuri siirtynyt. Kielellisessäkin vuorovaikutuksessa Viro oli 
pikkuveli, jota mielellään ohjattiin, mutta jolta Suomi ei katsonut tarpeelliseksi oppia mi-
tään. (Alenius 1998; Suhonen 1995, 204–218; Raun 1989, 170)
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jääneenä ”pikkuveljenä” tuli esiin muun muassa siinä, että Virossa ei luotettu vah-
vasti oman pienen kansan kykyyn selviytyä itsenäisenä valtiona. Niinpä vuosina 
1917–19 Virossa nostettiin useaan otteeseen esiin ehdotus Suomen ja Viron unio-
nista. Suomalaiset kuitenkin vierastivat ajatusta tasavertaisesta liitosta. Sen sijaan 
senaatin puheenjohtaja Svinhufvud ja eräät muut kaavailivat Virolle roolia osana 
tulevan suuren Suomen tulevaisuutta. Näissä haaveissa Viro ei ollut tasavertainen 
osapuoli, vaan yhdessä Aunuksen, Karjalan ja Inkerinmaan kanssa osa heimokan-
soista muodostettavaa Suomen valtakuntaa. (Lehti 1998, 104–112; Niitemaa & 
Hovi 1991, 380–382; Zetterberg 1995, 106)

Heimokansat yhdistävän Suur-Suomi-ajatuksen taustalla oli myytti Suomen hei-
mon hajaantumisesta vuosisatoja sitten. Tähän myyttiin yhdistyi ajatus Suomen 
erityisasemasta: virolaiset ja muut lähellä olevat sukulaiskansat nähtiin  Suomen 
suvusta eksyneinä heimoina, jotka uuden valtion kautta palaisivat pääheimon uo-
maan. (Lehti, mt. 108–109)

Valtioliitto- ja Suur-Suomi-tavoitteet jäivät taustalle, kun Viro itsenäistyi vuonna 
1918. Heimoaate ja siihen liittynyt ajatus suomalaisten edelläkävijäroolista ja pa-
remmuudesta ei tähän kuitenkaan katkennut. Suomalaisten vapaaehtoisten osal-
listuminen Viron vapaussotaan vuonna 1919 oli tästä yksi esimerkki.6 Vuoden 
1920 Tarton rauhan jälkeen oli vireillä suunnitelmia Suur-Baltian unionista, jossa 
Suomen ja Viron lisäksi olivat olleet Latvia, Liettua, Puola ja Skandinavian maat. 
Liittoutumisasioissa varovainen ja sisäisesti ristiriitainen Suomi kuitenkin omal-
ta osaltaan kariutti nämä suunnitelmat. Yhteistyö jatkui löyhempänä niin kut-
suttuna reunavaltiopolitiikkana, vuosina 1919–27 pidettyinä yhteisinä konferens-
seina Suomen, Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan välillä. (Lehti mt., 109–110; 
Niitemaa & Hovi 1991, 356–384; Raun 1989, 156)

Valtiollisten suhteiden lisäksi yhteyksiä Suomenlahden yli oli myös Suomen luteri-
laisella kirkolla, uskonnollisilla herätysliikkeillä (Murtorinne 1995, 159) ja muilla 
kansalaisjärjestöillä (Kokko 1997; Ylönen 1997). Massaturismia Suomenlahden yli 
ei vielä ollut, ja tavallisten suomalaisten yhteydet Viroon ja sen tuotteisiin liittyivät-
kin matkailua useammin Virosta kieltolain aikana salakuljetetun pirtun nauttimi-
seen (Alenius mt, 67). Suomalaisia tiedemiehiä oli käynnistämässä Tarton yliopis-
ton toimintaa venäläiskauden jälkeen virolaisena yliopistona (Rui 1998; Niitemaa 
& Hovi 1991, 374). Kansalaisjärjestöistä Suomen AKS:lla, Lapuan liikkeellä ja 
IKL:lla oli kiinteät yhteistyösuhteet Viron Vapaussoturien liittoon, joka oli vähällä 
päästä vallan kahvaan 1930-luvun puolivälissä. Kun tuo järjestö sitten kiellettiin, 
suomalaisten äärioikeistolaisten tuki sille aiheutti kielteisiä reaktioita Viron halli-
tuksessa ja viilensi maiden välisiä suhteita 30-luvun lopulla (Alenius 2002, 59).

6 Suomi kieltäytyi lähettämästä vakinaisia joukkoja Viroon, mutta Suomen viranomaiset 
sallivat vapaaehtoisten sotilaiden värväämisen Viron avuksi. Lisäksi Suomen hallitus jär-
jesti lainan ja toimitti aseita virolaisille. Läheisiä yhteyksiä kuvaa myös se, että Suomen ja 
Viron välillä vallitsi hetken aikaa rahaunioni, kun suomalaisten lainojen johdosta Suomen 
markka oli käypä maksuväline Virossa. (Raun 1989, 137–138; Niitemaa & Hovi 1991, 
357–358, 367, 381)
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4.1.3. Suomalaisten suhde virolaisiin neuvostovallan,  
kansallisen heräämisen ja itsenäisyyden palauttamisen vuosina
Toisen maailmansodan vuosina Viro menetti itsenäisyytensä ja joutui en-
sin Neuvostoliiton, sitten Saksan ja sitten taas Neuvostoliiton miehittämäk-
si. Virolaiset olivat vuoroin samalla puolella, vuoroin eri puolilla suomalaisten 
kanssa. Esimerkiksi talvisodan aikana Viro oli jo tehnyt avunantosopimuksen 
Neuvostoliiton kanssa, ja neuvostoliittolaiset pommikoneet käyttivät Viron tuki-
kohtia Suomeen kohdistuneissa pommituksissa. Samaan aikaan sadat virolaiset 
vapaaehtoiset taistelivat Suomen armeijassa, kun taas maiden hallitukset, lähet-
tiläät ja joukkoviestimet kävivät keskinäistä sanasotaa. (Niitemaa & Hovi 1991, 
403; Raun 1989, 178–179; Zetterberg 1995, 121)

Kesällä 1940 tapahtuneen Viron Neuvostoliittoon liittämisen jälkeen tuhannet 
pakolaiset hakivat apua Suomesta, ja osa taisteli Suomen joukoissa Neuvostoliittoa 
vastaan. Tuhansia virolaisia oli myös puna-armeijassa, samoin sitä vastaan taistel-
leessa virolaisten sissiliikkeessä sekä Saksan armeijassa. Vaikka virolaiset tukivat-
kin uusia miehittäjiään saksalaisia, heidän asemansa suhteessa Natsi-Saksaan oli 
aivan toinen kuin suomalaisten: Saksa torjui kaikki virolaisten autonomia- ja it-
senäisyystoiveet, ja alempiarvoisena pitävä rotuajattelu leimasi saksalaisten suh-
detta virolaisiin. Vuoden 1944 uuden neuvostomiehityksen jälkeen Suomeen tul-
leet pakolaiset enimmäkseen pakenivat edelleen länteen, pienen osan taas Suomi 
valvontakomission painostuksen vuoksi palautti Neuvosto-Viroon. (Raun 1989, 
197–205; Niitemaa & Hovi 1991, 408–413; Roiko-Jokela 1998)

Sitten seurasikin pitkä katkos suomalais-virolaisissa yhteyksissä. Juhani Salokannel 
(1998, 15–16) erottaa Suomen ja Viron suhteissa toisen maailmansodan jälkeen 
kuusi jaksoa, jotka varsinkin lopussa olivat osittain päällekkäisiä. Vuosina 1944–
1964 Viro oli menetetty veljesmaa: vanhat yhteydet Suomenlahden taakse katke-
sivat, Suomen lehdistön Viro-tietous tuli lännestä ja Suomessa julkaistiin jonkun 
verran ulkovirolaista kirjallisuutta. Virallisella tasolla yhteyksiä ulkovirolaisiin kui-
tenkin kaihdettiin, ettei olisi vahingoitettu Neuvostoliitto-suhteita.7 Kansalaisten 
käsitykset Virosta rakentuivat välillisesti, kun Suomen viime sotien aikaisia rat-
kaisuja verrattiin eteläisen sukulaismaan kohtaloihin.

Vuoden 1964 jälkeistä aikaa Salokannel nimittää Kekkosen ohjaamaksi Viroksi, jol-
loin suomalaisten tietoisuuteen tuotiin Eestin sosialistinen neuvostotasavalta. Se oli 
osa Neuvostoliittoa, mutta kuitenkin erilainen kuin muu Neuvostoliitto. Kieleen, 
kulttuuriin, urheiluun ja orastavaan matkailuun liittyvät yhteydet rakensivat ys-
tävyyssuhteita, ja ulkovirolaisten näkökulma katosi suomalaisesta julkisuudesta. 
Kekkosen ohjaaman Viron ohella 60-luvun lopulla alkoi myös itse löydetyn Viron 
kausi, kun erityisesti taitelijat ja kulttuurin harrastajat alkoivat rakentaa virallisesta 
politiikasta riippumattomia henkilökohtaisia suhteita Viron älymystöön. Suomen 
television näkyvyys Pohjois-Virossa ja virolaisten helppous ymmärtää suomen kiel-
tä merkitsi, että Suomesta tuli virolaisten ikkuna länteen (Niitemaa & Hovi 1991, 
430; Raun 1989, 265; Salminen 1996, 203). Tietokilpailut ja muut yhteiset tv-
ohjelmat ja esimerkiksi Georg Otsin erityinen suosio Suomessa toivat Viron ja vi-
rolaiset aikaisempaa laajemmin suomalaisten tietoisuuteen.
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1980-luvun alusta alkoi suomalaisten Viroon suuntautuneen massaturismin aika, 
kun rahvaskin liikkui suurin joukon Suomenlahden yli. Se merkitsi, että käsitykset 
virolaisista rakentuivat yhä useammin välittömien kontaktien kautta. Osalle suo-
malaisista Tallinnan matkat olivat hyvin samanlaista ”halpaan Neuvostoliittoon” 
suuntautuvaa votkaturismia kuin luvussa 3.3.3.3 kuvatut Leningradin matkat. 
Niille, jotka solmivat pitempiä kuin hetkellisiä kontakteja virolaisten kanssa, matkat 
merkitsivät useimmiten selvän eron tekemistä venäläisten ja virolaisten välille.

Salokanteleen jäsennyksen mukaan 1980-luvun Viro oli suomalaisille myös toisin-
ajattelun maa, jonka kansalliset pyrkimykset ja neuvostojohdon arvostelu tiedos-
tettiin, vaikka virolaisten irtaantumista Neuvostoliitosta pidettiinkin mahdotto-
mana. Kansalaisyhteiskunnan tasolla virolaisten toisinajattelua tuettiin, mutta ul-
kopoliittinen johto, merkittävät puolueet sekä joukkoviestimet eivät antaneet tu-
keaan veljeskansan mielenilmauksille Neuvostoliiton johtoa vastaan8 (Salminen 
1996, 194–203). Vasta Neuvostoliiton perestroika vähitellen mursi suomalaisten 
poliitikkojen ja median matalan profiilin9 virolaisten tukemisessa. 1980-luvun lo-
pulla alkoi kansalaistoiminnan aika ja siihen liittynyt monenlainen yhteistyö, jo-
ka lopulta oli myös tukemassa Viron itsenäistymistä vuonna 1991 (Salokannel 
1998, 16).

Kaiken kaikkiaan suomalaisten suhde virolaisiin neuvostovallan aikana oli kak-
sinainen; yhtäältä he olivat osa Neuvostoliittoa ja niin muodoin ”venäläisiä”, toi-
saalta heitä pidettiin suomalaisten sukulaiskansana, tosin säälittävänä ja jälkeen-
jääneenä sellaisena. Virolaiset olivat samanaikaisesti osa ”heitä” ja ”meitä”.

7 Silmälä (1997, 298–304) kuvaa mielenkiintoisesti suomalaisten koulu- ja tietosanakirjo-
jen tavasta kertoa Viron historiasta ja erityisesti vuoden 1940 jälkeisistä tapahtumista. Vaik-
ka tietosanakirjoissa korjailtiin muotoiluja uuden ulkopolitiikan vaatimusten suuntaan, nii-
den kuvaus Viron itsenäisyyden menetyksestä ei vastannut neuvostonäkemystä. Tietokir-
joissa kerrottiin Ribbentrop-sopimuksesta, joissakin myös vuoden 1940 ohjatuista vaaleis-
ta ja puna-armeijan miehityksestä. Koulukirjoissa puolestaan vaiettiin Viron sodanjälkei-
sestä historiasta.

8 Virolaiset toisinajattelijat vetosivat syksyllä 1982 suomalaisiin työläisiin ja yrityksiin, ett-
eivät ne osallistuisi Tallinnan lähelle suunnitellun Muugan sataman rakentamiseen, koska 
satama toisi Viroon lisää venäläisiä (Raun 1989, 244). Vetoomus ei juuri herättänyt vas-
takaikua, ja vuonna 1984 ilmestynyt nimimerkki Sirje Sinilindin kirja Viro ja Venäjä: ha-
vaintoja Neuvostoliitton kansallisuuspolitiikasta Virossa 1940–1984 sai yhtä viileän vastaan-
oton. Vuonna 1987 virolaisten kansallisen liikkeen uuden nousun aikana Suomessa rohjet-
tiin jo avoimemmin tukea veljeskansan pyrkimyksiä, vaikka virallinen ulkopolitiikka jat-
koikin varovaista linjaansa.

9 Suomen lehdistön varovaisuus tuli esiin vielä elokuussa 1991, kun Viro julistautui itsenäi-
seksi Neuvostoliitton vallankaappauksen yhteydessä: valtasanomalehtien pääkirjoitukset ei-
vät juuri luottaneet virolaisten itsenäistymisen mahdollisuuksiin. (Viuhko 1994, 49–52)
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4.1.4. Virolaiset asennetutkimuksissa 1987–1994:  
ihastuksesta vieroksuntaan
Maahanmuuttoa ja ulkomaalaisasenteita koskevien tutkimusten yhteydessä on 
1980-luvun lopulta alkaen kysytty myös suomalaisten suhtautumista virolaisiin11 
(Jaakkola 1989, 1995 ja 1999; Raittila et al 1989). Haastateltavien suhtautumi-
nen Viroon ja virolaisiin oli keskeisenä teemana myös omissa Neuvostoliitto- ja 
venäläiskäsityksiä koskeneissa tutkimuksissani. Lisäksi käytössäni on ollut viro-
laiskäsityksiä koskevan pro gradu -työn yhteydessä aiheesta tehdyt teemahaastat-
telut (Kettunen-Milev 1991).

Magdalena Jaakkolan vuonna 1987 toteuttaman asennetutkimuksen mukaan 
virolaisten maahanmuuttoon tai avioitumiseen virolaisen kanssa suhtauduttiin 
Suomessa erittäin positiivisesti: kansallisuuksien ”suosituimmuuslistalla” virolaiset 
olivat aivan kärjessä yhdessä pohjoismaalaisten ja englantilaisten kanssa (Jaakkola 
1989, 117–125). Vuoden 1988 lokakuussa tehdyssä survey-tutkimuksessa suhtau-
tuminen  virolaisiin oli vielä myönteisempää, 87 prosenttia suomalaisista olisi hy-
väksynyt virolaisen muuttamisen naapurikseen (Raittila et al 1989, 13–15, 92). 
1980-luvun lopulla maiden välisten suhteiden ”vuoristoradalla” elettiin molem-
minpuolisen ihastuksen aikaa.

Vuoden 1988 surveyn tuloksissa on kiinnostavaa tarkastella suhtautumista viro-
laisiin taustaryhmittäin. Toisin kuin suhteessa venäläisiin tai yleensä ulkomaalai-
siin, taustaryhmien erot olivat vähäiset ja suhtautuminen oli positiivista kaikissa 
väestöryhmissä. Eri puolueiden kannattajista sekä Kokoomuksen että vasemmis-
ton SKDL/Devan kannattajat suhtautuivat suurin piirtein yhtä positiivisesti vi-
rolaisen muuttamiseen naapuriksi, kun samojen ryhmien suhtautumisessa venä-
läisiin oli selvä ero (ks. taulukot 3.1. ja  3.2, luku 3.3.2).

Vastaajien myönteinen suhtautuminen virolaisiin johtui useista erillisistä, usein ris-
tiriitaisistakin tekijöistä. Esimerkiksi oikeistolaisen Kokoomuspuolueen kannatta-
jien ja kommunistien yhtä myönteinen suhtautuminen perustui osittain eri lähtö-
kohtiin. Oikeistolaisesti ajattelevien sympatiat Viroa ja virolaisia kohtaan saattoi-
vat liittyä vanhaan heimokansa-ajatteluun tai Neuvostoliiton sekä sosialismin ja 
kommunismin vastustamiseen. Samaan aikaan monet vasemmistolaisesti ajatte-
levat suhtautuivat Viroon ja virolaisiin myönteisesti sen takia, että se on ollut osa 
sosialistista Neuvostoliittoa. Vasemmistolaisten lisäksi erityisesti vihreiden kan-
nattajat pitivät positiivisena Virossa tuolloin vallinnutta avointa yhteiskunnallis-
ta keskustelua sekä ympäristö- ja kansallisliikkeiden taistelua byrokratiaa ja van-
hoja auktoriteetteja vastaan. (Raittila et al 1989, 15)

Jaakkolan vuonna 1993 tekemässä asennetutkimuksessa virolaisten maahanmuut-
toon myönteisesti suhtautuvien osuus putosi 16 prosenttiyksikköä vuoden 1987 
vastaavaan tutkimukseen verrattuna. Inkerinsuomalaiset olivat tuolloin vallanneet 
virolaisten paikan suosituimpana maahanmuuttajaryhmänä yhdessä norjalaisten 
ja englantilaisten kanssa. Gallup-haastatteluissa ei kyselty eri kansallisuuksia kos-

11 1980-luvun tutkimuksissa kysyttiin yleensä suhtautumista eestiläisiin.
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kevien sympatioiden ja antipatioiden perusteluja, ja niinpä syytä virolaisten suo-
sion laskuun voi vain arvailla. Yhtäältä kysymys on yleisestä maahanmuuttoasen-
teiden kovenemisesta12 laman aikana. Toisaalta kuva virolaisista Suomen joukko-
viestimissä oli muuttunut ratkaisevasti. Kun heidät vielä 80-luvun lopulla kuvat-
tiin ihanteelliseksi ja vapaudestaan taistelevaksi sukulaiskansaksi, itsenäistymisen 
jälkeen 1990-luvun alussa virolaiset olivat esillä suomalaislehdissä yhä useammin 
rikollisina ja prostituoituina (Kiin 1998, 24–28).

4.1.5. Virolaisia koskevat ajattelumallit  
suomalaisten teemahaastattelujen puheissa 1989
Kevään 1989 teemahaastatteluissa (ks. luku 3.3.3.9.) haastateltavilta kysyttiin 
Neuvostoliittoa koskevien muiden teemojen yhteydessä Viron ajankohtaisista ta-
pahtumista sekä heidän suhtautumistaan virolaisiin ihmisiin. Hyvin usein viro-
laisia koskeva kysymys esitettiin vertailuasetelmana suhteessa venäläisiin.

Haastattelujen virolaisia koskevien kommenttien perusteella on jäsennettävissä ai-
nakin seuraavat virolaisia koskevat ajattelumallit. Neljäkymmentä haastattelua on 
tietenkin liian pieni otos päätelmiin suomalaisten yleisestä mielipiteestä, mutta 
tässä esitettävät ajattelumallit olivat joka tapauksessa erilaisin variaatioin mukana 
suomalaisessa kulttuurissa ja suomalaisten ”käytettävissä” 1980-luvun lopulla.

Virolaiset ovat samanlaisia kuin muut neuvostoliittolaiset ja venäläiset. Kun haas-
tateltavia pyydettiin vertaamaan suhtautumistaan venäläisiin ja virolaisiin, useim-
miten virolaiset koettiin läheisemmiksi. Mutta yllättävän usein haastateltavat sa-
noivat, etteivät he näe eroa virolaisten ja muiden neuvostoliittolaisten välillä. Näitä 
kommentteja tuli esiin erityisesti Viron asioista hyvin tietämättömien ja maan ke-
hitykseen välinpitämättömästi suhtautuvien vastaajien puheissa.

Näyte 4.1. (Kari, 20)
PH: Tuntuuko susta muuten venäläiset ja eestiläiset mitenkään erilaisilta ihmisiltä.
Hva: En mää oikiastaan oo koskaan aatellu. Mää oon jollakin lailla aina pitäny nii-
tä samoina. Samantyylisinä ainakin
PH: Sua vanhempi sukupolvi kuitenkin kokee että ne on sillä tavalla sukulaiskansa. 
Mutta se ei sulle merkitse mitään?
Hva: Ei. Mulle on nyt ihan lysti onko ne vai eikö ne oo.

Virolaisten ja venäläisten samastaminen saattoi joskus liittyä edellä käsiteltyyn 
kunnon kansalaisen malliin (ks. luku 3.3.3.6.). Kun haastateltava ei halunnut 
esiintyä venäläisvastaisena, hän korosti, ettei suhtautumisessa virolaisiin tai venä-
läisiin ollut eroa. Tämä tulkinta saa tukea siitä, että muutama näistä haastatelta-
vista saattoi muiden teemojen yhteydessä esittää spontaanisti kommentteja, jotka 
asettivat virolaiset myönteisempään valoon venäläisiin verrattuna.

12 Virolaisiin verrattuna saman verran tai enemmänkin pieneni esimerkiksi puolalaisten, 
vietnamilaisten, chileläisten ja mustien afrikkalaisten “suosio”. Myönteinen suhtautuminen 
venäläisten maahanmuuttoon aleni vielä hurjemmin: 52 prosentista vuonna 1987 se putosi 
25 prosenttiin vuonna 1993. (Jaakkola 1995, 55)
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Virolaiset ovat erilaisia kuin venäläiset. Virolaisten eroavuus venäläisistä tuotiin 
esiin sekä spontaaneissa muita teemoja koskeneissa kommenteissa että suoraan 
asiaa kysyttäessä. Vastaajat myös perustelivat virolaisten erilaisuutta, vaikka sitä 
ei erikseen kysyttykään. Perusteluina tuotiin esiin mm. virolaisten aikaisemmat 
suhteet läntiseen Eurooppaan, luterilainen uskonto, aikaisempaan itsenäisyyteen 
liittyvä itsetunto sekä kokemukset yrittäjyydestä. Myös omat ja tuttavien koke-
mukset turistimatkoilta olivat vahvistaneet käsitystä virolaisten erilaisuudesta ve-
näläisiin verrattuna. Useimmin toistuva eron perustelu oli kuitenkin virolaisten 
rooli Suomen sukulaiskansana.

Näyte 4.2. (Toini, 65)
PR: Onko virolaisilla ja venäläisillä eroa?
Hva: On. Kyllä ne on avoimempia. Ei meillä tuttavia oo, mutta me ol-
laan kerran käyty Virossa. Tallinnassa niin. Kyllä se aika lailla yhtä huonos-
sa jamassa on, että ne on siellä yhtä köyhiä varmaan. Erilaisia ihmiset oli. (--) 
(venäläisiä koskevista nimityksistä puhuttaessa/ PR) -- meikäläisille se on venäläi-
nen taikka sitten ryssä
PR: Virolaisia ei nimitetä venäläisiksi?
Hva: Ei.

Virolaiset ovat läheisiä sukulaiskansana ja/tai kielen perusteella. Keskeinen perus-
telu virolaisten erilaisuudelle ja myönteiselle suhtautumiselle heihin oli puhe hei-
mosukulaisuudesta sekä viittaaminen tutunomaiseen kieleen. Myös henkilökoh-
taiset kontaktit sekä myötätunto Viron itsenäisyysliikettä kohtaan tulivat esiin 
perusteluissa. Myötätunnossa virolaisia kohtaan yhdistyivät tunnetason sympatia 
pientä veljeskansaa kohtaan sekä kielisukulaisuuteen perustuva ajattelu, eikä sii-
hen yleensä liittynyt julkilausuttua venäläisvastaisuutta. Positiivisesti latautunut 
termi veljeskansa tuotiin esiin spontaanisti eri yhteyksissä.

Näyte 4.3. (Outi, 35)
PH: Tuntuuko toi Eesti läheisemmältä näin suomalaisille?
Hva: Tuntuu. Ja kun katselee telkkarissa ja noin, niin sen puheenkin jopa melkein 
ymmärtää, niin tietysti se luo heti sellasen fiiliksen, että sää ootkin kaveri. Puhut 
samaa kieltä.

Virolaiset ovat etäisiä ja/tai negatiiviset kommentit. Avoimen negatiivisia kom-
mentteja virolaisista ihmisistä ei esittänyt yksikään haastateltava, ellei sitten tul-
kita negatiiviseksi yllä kuvattua venäläisten ja virolaisten samastamista (ainakin 
joidenkin vastaajien voi päätellä suhtautuneen negatiivisesti kaikkiin neuvosto-
liittolaisiin). Yksi vanhimman ryhmän haastateltava muisti 30-luvulla olleen kit-
kaa virolaisten ja suomalaisten välillä.

Virolaisten ihmisten tarkastelu poliittisten ajattelumallien kautta. Kun haastatelta-
vilta kysyttiin heidän suhtautumistaan virolaisiin, moni alkoikin ihmisten sijas-
ta kuvata suhdettaan Viron tuolloisiin poliittisiin oloihin. Tämä tukee tulkintaa, 
jonka mukaan politiikalla ja siinä erityisesti virolaisten suhteella Neuvostoliittoon 
oli keskeinen merkitys suhtautumisessa ihmisiin. Kun esimerkiksi Jaakkolan asen-
netutkimuksissa suhtautuminen eri etnisiin ryhmiin määräytyi kulttuuristen piir-
teiden perusteella, suomalaisten suhde virolaisiin määrittyi niiden ohella erityises-
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ti edellisten vuosikymmenien ja erityisesti 80-luvun lopun poliittisten tapahtu-
mien perusteella. Neuvostoliitto oli vielä tuohon aikaan suomalaisille totaliteet-
ti, jonka kokonaisuudesta käsin arvioitiin suhdetta sen kansoihin. Politiikka oli 
ihmisten puheissa keskeistä siitä huolimatta, että samat vastaajat korostivat eroa 
Neuvostoliiton järjestelmän ja siellä asuvien ihmisten välillä.

Edellä kuvatuissa 80-luvun lopun virolaisia ihmisiä koskevissa ajattelumalleissa ei 
tullut lainkaan esiin aiemmin korostettu ajattelumalli, jonka mukaan Suomi on 
edelläkävijä ja Viro pikkuveli. Kun siis kysyttiin mielipiteitä virolaisista ihmisistä, 
suomalaiset eivät asettaneet itseään heidän edelle. Kun puhe käännettiin politii-
kan puolelle, haastateltavat suhtautuivat enimmäkseen positiivisesti Viron kansal-
liseen nousuun ja itsenäisyyshaaveisiin. Samalla hyvin monet olivat valmiita ison 
veljen tavoin varoittelemaan liiaksi innostunutta pikkuveljeä. Taustalta oli näh-
tävissä ajattelumalli, jonka mukaan me suomalaiset olemme osanneet hoitaa suh-
teemme Neuvostoliittoon, ja ”pikkuveljen” olisi taas hyvä ottaa oppia meistä.

Näyte 4.4. (Suvi, 20)
PR: Mikä käsitys sulla on Viron kehityksestä?
H: Siellä on mielestäni vähän liian nopeasti riehaannuttu. Että nää heidän itsenäis-
tymispyrkimyksensä yhtäkkiä leimahti ja ehkä vähän liian nopeaa tahtii tulee hei-
dän vaatimukset, ett sehän on, kun on jyrkät vaatimukset, niin helppo sanoo ei ja 
kieltää koko homma. Mun mielestä olis voinu vähän hitaammin edetä, niin olis eh-
kä päästy pitemmälle ja rauhallisemmin eikä niin (--).

Näyte 4.5. (Teemu, 35)
(--) ja sama kielikin on. Niitä pahasesti ymmärtää kun niitä kuuntelee. Siellä on 
aika hupastakin se kieli toisinahan. Mutta tuota niin. Kunhan nyt malttasivat. 
Nyt ei pitäs hätäillä poikainkaan siellä. (--) Ei misään tapauksesa sais niinkö itse-
näiseksi valtioksi 50 vuojen säteellä. Turha kuvitellakaan ollenkaan että itsenäistä 
valtiota eikä sais yrittääkään.

Kaiken kaikkiaan haastatteluissa tuli esiin enimmäkseen myötätuntoisia kom-
mentteja virolaisista, mutta useimmiten ne esitettiin hyvin varovaisin sanankään-
tein. Myötätunnon perustana saattoivat olla poliittiset sympatiat, virolaisten kieli-
sukulaisuus suomalaisten kanssa, henkilökohtaiset kokemukset virolaisista tai sit-
ten vain epämääräinen ”pienen” puolella oleminen. Usein nämä kaikki aspektit li-
mittyivät toisiinsa haastateltavien puheissa.

Suomen ja Viron suhteita tutkinut Kari Alenius on nimittänyt virolaisten suhtau-
tumista Suomeen viimeisen 150 vuoden aikana ”ihailun ja vihan sekä odotusten 
ja pettymysten noidankehäksi”13. Virolainen Sirje Kiin (1998, 21–22) arvioi, et-
tä niin positiiviset kuin negatiivisetkin tunteet naapurimaata kohtaan ovat olleet 
intensiivisempiä Virossa kuin Suomessa, koska Suomella on aina ollut tärkeäm-

13 Lainaus Kiin 1998, 220.
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pi merkitys virolaisille kuin Virolla Suomelle14. Vaikka positiivisten ja negatiivis-
ten tuntemusten vaihteluväli Suomenlahden pohjoispuolella ei olekaan ollut yhtä 
jyrkkä kuin virolaisilla, edellä esitetty historiallinen katsaus antaa kuvan, kuinka 
ristiriitaisesti ja aaltoliikkeinä nuo suhteet ovat kehittyneet.

Suomen ja Viron suhteiden monikerroksisuus ja ristiriitaisuus olisi jo sinänsä 
mielenkiintoinen kulttuuristen ajattelumallien ja puhetapojen tutkimuskohde. 
Erityisen kiinnostavaksi se tuli Estonia-laivan uppoamisen yhteydessä, kun voi-
makkaasti suomalaisiinkin vaikuttanut tapahtuma toi pintaan niin tuoreita kuin 
piilevinä säilyneitä virolaisia koskevia ajattelumalleja.

Ennen siirtymistä onnettomuutta koskevien mediatekstien analyysiin teen kuiten-
kin syrjähypyn metodologisiin kysymyksiin. Koska olennainen osa Estonia-tutki-
muksen journalististen tekstien analyysistä oli määrällistä sisällön erittelyä, kuvaan 
tuon tutkimustavan luonnetta ja suhdetta luvussa 3.2. esitettyyn laadulliseen teks-
tianalyysiin. Samalla tämän luvun metodologinen pohdinta on pohjana viidennes-
sä luvussa esitettävälle journalististen tekstien sisällönanalyysin kehittelylle.

4.2. Määrällisen sisällön erittelyn kehittelyä  
Estonia- ja etnisyystutkimusten yhteydessä
Luvussa 3.2. kuvasin siirtymistäni kvantitatiivisista survey-tutkimuksista kvalita-
tiiviseen diskurssianalyyttiseen tutkimukseen. Sen jälkeen – sattumalta – palasin 
kvantitatiivisen tutkimuksen pariin, tällä kertaa tekemään mediasisältöjen mää-
rällistä sisällön erittelyä kolmessa suuriin aineistoihin perustuvassa tutkimuspro-
jektissa15. Paluu kvantitatiivisiin menetelmiin ei merkinnyt kuitenkaan luopumis-
ta laadullisesta tutkimusotteesta.

Estonia-onnettomuuden mediakäsittelyä koskevan tutkimuksen menetelmien ke-
hittelyyn vaikutti omalta osaltaan se, että kysymyksessä oli ruotsalais-suomalais-
virolainen yhteisprojekti, jonka suunnitteluvaiheessa tavoiteltiin edes jonkin as-
teista tulosten vertailtavuutta. Yhteiset lähtökohdat määrittivät sen, että kaikis-
sa maissa keskeinen osa tutkimusta oli monipuolisen ja kattavan lehti-, radio- ja 
tv-aineiston sisällön erittely onnettomuuden jälkeisiltä viikoilta. Vertailtavuuden 
mahdollistamiseksi sisällön erittely pyrittiin toteuttamaan samankaltaisella koo-
dauslomakkeella kaikissa kolmessa maassa.

Erilaisista journalistisista kulttuureista, tiedotusvälineiden eroista sekä koodaus-

14 Tämä suhteiden toispuoleisuus näkyy myös tutkimuksen suuntautumisessa, sillä virolais-
ten Suomi-kuvasta löytyy paljon enemmän tutkimusta kuin suomalaisten Viro-käsityksis-
tä (Alenius 2002, 53–54).

15 Estonia-tutkimuksen lisäksi käytin määrällistä sisällön erittelyä tutkimuksissa, jotka kos-
kivat ydinjätteen loppusijoitusta journalismissa (Raittila 2000b) sekä etnisyyttä ja rasismia 
journalismissa (5. luku).
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vaiheen erilaisista tulkinnoista johtuen suorat vertailut eri maiden välillä ovat kui-
tenkin ongelmallisia. Siksi Estonia-projektin Suomea ja Ruotsia koskevissa rapor-
teissa ei esitetty yhteisiä taulukoita tai graafeja kolmen maan tiedotusvälineiden si-
sältöjen jakaumista, vaikka mediasisällöt oli luokiteltu yhdessä sovitun koodaus-
rungon avulla. Tilastollisten vertailujen sijaan tyydyttiin eri maiden tulosten ja 
tulkintojen verbaaliseen vertailuun.16

Määrällinen sisällön erittely ei Estonia-tutkimuksen aikoihin ollut kovin muodi-
kasta yhteiskuntatieteissä, ainakaan Suomessa. Erilaiset laadulliset tekstien ja dis-
kurssien tutkimustavat olivat 1990-luvun alussa etualalla. Seuraavassa tarkastelen 
sisällön erittelyn keskeisiä periaatteita ja sen roolia suomalaisessa joukkoviestin-
nän tutkimuksessa. Luvun 4.3. analyysissä sisällön erittelyn merkitys ei ole yhtä 
keskeinen kuin Estonia-tutkimuksen kokonaisuudessa. Menetelmän kuvaus tässä 
yhteydessä puoltaa kuitenkin paikkansa senkin vuoksi, että se on pohjana viiden-
nessä luvussa esitettävälle uutistekstien puhujarakenteen analyysille.

4.2.1. Määrällinen sisällön erittely joukkoviestinnän tutkimuksessa: 
mittaamisesta konstruktivistiseen tulkintaan
Kun luemme lehtiuutista tai katsomme television uutisraporttia, erittelemme ja 
tulkitsemme koko ajan sen sisältöä. Määrällinen sisällön erittely tutkimusmene-
telmänä poikkeaa päivittäisestä arkiluennastamme ennen muuta systemaattisuu-
tensa ja siihen liittyvän mittaamisen ja tilastollisen käsittelyn perusteella. Sisäl-
lön erittely on tutkimusmenetelmä, jolla teksteistä pyritään yhtäältä löytämään jo-
tain sellaista, jota arkiluenta ei tavoita, toisaalta sillä pyritään perustelemaan löy-
detty tulkinta tieteellisen luotettavasti. Sisällön erittelyssä ei yleensä tyydytä yk-
sittäisten tapausten analyysiin, vaan tutkimuksen kohteena ovat suuret aineistot, 
ja analyysin tavoitteena on ainakin jonkin tason yleistettävyys.

Joukkoviestinnän tutkimuksessa sisällön erittely on ”klassinen” menetelmä, jo-
ta esimerkiksi Yhdysvalloissa käytettiin runsaasti 1900-luvun alusta alkaen. Ber-
nard Berelson kokosi tehdyn tutkimuksen kokemukset ja sitä koskevat normatii-
viset periaatteet vuonna 1952 ilmestyneessä teoksessaan Content Analysis in Com-
munication Research. 

Berelsonin määritelmän mukaan sisällön erittely on menetelmä, jota voidaan luon-
nehtia neljän piirteen avulla: se on tutkimustekniikka viestinnän ilmisisällön (ma-
nifest content) kuvaamiseksi objektiivisesti, systemaattisesti ja määrällisesti (mt., 
18). Berelsonin määritelmän mukainen sisällönanalyysi keskittyy tekstin denota-
tiivisten merkitysten tarkasteluun. Lähtökohtana on ajatus, että eriteltävien teks-
tien merkitys on kaikille tulkitsijoille sama, ainakin määrällisesti eriteltävien piir-
teiden osalta (Fiske 1992, 179–180).

16 Ks. Raittila 1996a, 127–134 ja 177–182. Ruotsin määrällisen analyysin raportissa (Hed-
man 1996) ei ollut lainkaan vertailuja yhteistutkimuksen suomalaisiin ja virolaisiin tulok-
siin. Sen sijaan Viron raportissa rakennettiin myös joitakin kolmen maan joukkoviestimien 
onnettomuusuutisointia koskevia suoria vertailuja (Lauristin & Vihalemm 1996, 66–78).
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Berelson kirja ilmestyi puoli vuosisataa sitten, aikana jolloin joukkoviestinnän tut-
kimuksessa elettiin Mass Communication Research (MCR) -vaihetta (Pietilä 1997, 
156–213). Antti Eskolan sanoin tuohon aikaan länsimaiden yhteiskuntatieteiden 
ihanteena oli Tieteellinen Metodi ja siihen liittyvän Aladdinin taikalampun hen-
kenä Rationaalisuus (Eskola 1994, 25). Myös Berelsonin kuvaama sisällön eritte-
ly oli tuon hengen läpitunkema. Suomessakin samat empirismiä, määrällistä mit-
taamista ja siihen liittyvää tietokoneiden käyttöä painottavat positivistisen tie-
teen ihanteet olivat vallalla 1950–60-luvuilla. Sisällön erittely oli menetelmä, jo-
hon nojauduttiin muun muassa ensimmäisissä tiedotusopin väitöskirjoissa: Pert-
ti Hemánuksen tutkimuksessa (1966) eriteltiin sanomalehtien rikosaineistoa, ja 
Veikko Pietilän sisällön erittelyn kohteena oli lehdistökirjoittelu Yleisradion oh-
jelmapolitiikasta (Pietilä 1972). 

Teoksessaan Sisällön erittely (1973) Veikko Pietilä kokosi menetelmän keskeiset 
periaatteet suomeksi. Jo teoksen esipuheessa Pietilä irrottautuu Berelsonin määri-
telmän tiukoista rajoista ja määrittelee sisällön erittelyn väljästi ”joukoksi menet-
telytapoja, joita käyttäen dokumenttien sisällöstä voidaan tehdä havaintoja ja ke-
rätä tietoja tieteellisiä pelisääntöjä noudattaen” (mt. 4, 51–56). MCR-perinteen 
hengen mukaisesti tieteen pelisäännöt olivat tuolloin muodolliset ja tiukat. Pieti-
län oppikirja on niiden perusteellista kuvausta, ja ainakin tämän päivän näkökul-
masta pelisäännöt merkitsivät ahdistavaa määrää normatiivisia luokitteluja, mää-
rittelyjä ja luotettavuustestauksia.

Pietilän oppikirja kuvastaa siirtymävaihetta tiukan normatiivisesta ja tilastollises-
ta sisällön erittelystä laadulliseen ja tulkitsevaan analyysiin. Teoksessaan Pietilä 
keskittyy luokitteleviin ja tilastollisiin menettelytapoihin, vaikka hänen määritel-
mänsä sisällön erittelystä mahdollistaa myös laadullisten menetelmien käyttämi-
sen. Hän esittää samalla epäilyksiä tilastollisen analyysin soveltuvuudesta kielen 
ilmaisukeinojen erittelyyn. Pietilän mukaan luokitteleva erittely merkitsee aina 
sisällön karkeistamista ja yleistämistä ja saattaa johtaa staattiseen ajattelutapaan. 
Yhdeksi ratkaisuksi Pietilä esittää luokittelevan ja tilastollisen otteen käyttämistä 
ongelman hahmottavan kokonaiskuvan saamiseksi ennen herkempien ja hienosyi-
sempien laadullisten menetelmien käyttöä. (mt. 4–5, 264–268)

1980-luvulla määrällinen mittaaminen ja siihen liittynyt positivistinen tutkimusi-
hanne jäivät taka-alalle Suomen yhteiskuntatieteissä, niin myös tiedotusopillises-
sa tutkimuksessa. ”Lingvistinen käänne” ja laadullisen tutkimuksen esiinmarssi 
Suomen yhteiskuntatieteissä nostivat etualalle semiotiikan ja siihen liittyvän mer-
kityksen käsitteen. Sen mukaan merkityksen rakentumiseen kuuluu tekstin ohel-
la konteksti, ja Berelsonin oppien mukainen tekstin ilmisisältöön nojautuva sisäl-
lön erittely tuntui aika mekaaniselta.17 Mitattavien denotatiivisten merkitysten si-
jaan teksteistä haluttiin etsiä ja löytää piilomerkityksiä ja viitemerkityksiä, konno-
taatioita. Journalististen tekstien määrällisen sisällön erittelyn tilalle tuli laadul-
linen analyysi, diskurssien ja retoriikan tutkiminen. Fenomenologis-hermeneut-
tinen lähestymistapa tekstien tulkitsemisen lähestymistapa nousi valtavirraksi ja 
jätti varjoon MCR-perinteen. (Pietilä 1997, 280–332)

1980-luvulla suomalaisessa joukkoviestinnän tutkimuksessa sisällön erittelyä ei 
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juuri harrastettu, mutta 1990-luvulla määrälliseen sisällön erittelyyn nojautu-
via joukkoviestintää koskevia tutkimuksia alkoi jälleen ilmestyä. Samana vuonna 
(1994) ilmestyneet Suhosen ja Pietilä & Sondermannin työt olivat luonteeltaan ja 
aineistoiltaan hyvin erilaiset: kun edellisessä eriteltiin satoihin lehden numeroihin 
ja tuhansiin juttuihin perustuvan aineiston avulla ympäristöjournalismin muuttu-
mista, jälkimmäisen aineistona oli yksi sanomalehden numero ja analyysitapana 
sen sisältämien tuhansien toimijoiden suhteiden määrällinen erittely. Myös mo-
nessa 90-luvun alun jälkeen valmistuneessa tiedotusopin väitöskirjassa on käytet-
ty määrällistä sisällön erittelyä, mutta yleensä aina yhdessä laadullisten menetelmi-
en kanssa (Luostarinen 1994, Kunelius 1996, Väliverronen 1996, Halonen 1999, 
Heikkilä 2001, Hellsten 2002, Pietiläinen 2002, Reunanen 2003).

Olennaista sisällön erittelyn uudessa tulemisessa oli se, että sitä ei enää nähty vas-
takkaisena fenomenologis-hermeneuttiselle lähestymistavalle, vaan määrällisen 
analyysin tulokset saattoivat olla konstruktionistisen tulkinnan perustana. Sil-
loin kun määrällisen analyysin koodaus perustui mediatekstien merkityksen tul-
kintaan, edettiin jo aika etäälle Berelsonin edellyttämästä objektiivisuuden vaa-
timuksesta. 

Mediasisältöjen määrällistä analyysia on käytetty aineiston ensi vaiheen analyysi-
na, jonka jälkeen voidaan tehdä tarkempia ja sisällöllisesti mielenkiintoisempia tul-
kintoja suppeammasta aineistosta laadullisin menetelmin (ks. Väliverronen 1996, 
18–19; Pietikäinen 2000, 213–276). Tai sitten on sovellettu määrällistä ja laadul-
lista lähestymistapaa toisistaan riippumatta aiheen tai ilmiön eri piirteiden kuvaa-
miseen, kuten esimerkiksi Halonen (1999) tekee uutisjournalismin sukupuolittu-
mista koskevassa väitöskirjassaan.

4.2.2. Tulkinnan roolista sisällön erittelyssä
Sisällön erittelyä on usein pidetty mittaamiseen rajoittuvana tilastollisena mene-
telmänä ja vastakkaisena laadullisten ja tulkintaa korostavien menetelmien kans-
sa. Mielestäni tämä on virheellinen vastakkainasettelu. Tilastollisesta käsittelys-
tä huolimatta sisällön erittely saattaa sisältää hyvinkin hienosyistä tekstin tulkin-
taa. Koska omissa tutkimuksissani olen käyttänyt rinnakkain määrällistä sisällön 
erittelyä ja laadullista tekstianalyysia, pohdin hiukan tarkemmin tulkinnan roo-
lia eri menetelmiä käytettäessä.

Berelsonin mallin mukaisessa sisällön erittelyssä oli keskeistä sisältöjen mittaami-
sen yksiselitteisyys ja siihen perustuva luotettavuus. ”Objektiivisuus” ja eri tutki-
joiden mahdollisuus päästä yhteneviin tuloksiin merkitsee, että analyysi sisältää 
mahdollisimman vähän subjektiivista tulkintaa. Erilaisten tulkintojen tuomat vi-
noudet ja muut ongelmat ovat taustana sille, että tulosten reliabiliteetti ja sen mit-
taaminen ovat keskeisiä teemoja sisällön erittelyä käsittelevissä metodikirjoissa.

17 Samoihin aikoihin ilmestyneessä Krippendorffin sisällön erittelyn oppikirjassa tosin pai-
notettiin kontekstin keskeistä roolia ja arvosteltiin Berelsonin määritelmää kontekstin huo-
mioitta jättämisestä (Krippendorff 1985, 21–24).
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Tulkinnan ongelmat tulevat monin paikoin esiin myös Veikko Pietilän väitöskir-
jassa (1972) ja oppikirjassa (1973). Kuvatessaan sisällön erittelyjä, joissa luokit-
telu on sisältänyt runsaasti tulkintaa, Pietilä tekee muun muassa jaon asiasisäl-
töön ja suhtautuvaan sisältöön (1973, 135–191). Jaottelu on ongelmallinen, kos-
ka myös asiasisältöjen määrittelyyn sisältyy usein (suhtautuvaa) tulkintaa18. Pie-
tikäisen (2000, 135–136) esittämä jako tulkintaa sisältäviin ja ei-tulkinnallisiin 
muuttujiin on mielestäni hedelmällisempi (vaikka kaikkiin muuttujiin aina sisäl-
tyy jonkin verran tulkintaa). ”Ei-tulkinnallisia” muuttujia ovat esimerkiksi jut-
tujen koot, kuvien määrät ja otsikoiden leveydet. Tulkinnallisuutta sisältävät esi-
merkiksi myönteistä ja kielteistä suhtautumista koskevat muuttujat (ks. Pietilä 
1973, 174–191).

Seuraavassa pohdin vaiheittain tulkinnan roolia sisällön erittelyssä, ja käytän esi-
merkkinä ”MCR-vaiheen” eli 60-luvun sisällön erittelyyn perustunutta Hemá-
nuksen väitöskirjaa (1966) sekä joitakin myöhempiä tutkimuksia.

1. Tulkinta aineiston rajausvaiheessa.  Hemánuksen tutkimuksen kohteena oli sa-
nomalehtien rikosaineisto, jolloin hänen oli ensin ratkaistava (=tulkittava), mikä 
on rikos eli millaisia rikosjuttuja otetaan aineistoon. Hän päätyi jättämään pois 
sotaan liittyvät jutut, mutta otti aineistoon tutkimusajankohtana esillä olleet nat-
sirikollisen Adolf Eichmannin oikeudenkäyntiin liittyvät jutut. Niinpä uutinen 
Eichmannille jouluna tarjotusta kalkkuna-ateriasta päätyi Hemánuksen aineis-
toon esimerkiksi rikosjutusta (mt., 46–48).

2. Tulkinta aineiston luokitteluvaiheessa. Verbaalisen ja visuaalisen aineiston luo-
kittelu numeerisesti mitattaviksi muuttujiksi ja niiden arvoiksi on ehkä sisällön 
erittelyn tärkein tulkintavaihe. Muuttujien valinta ja niiden sisällön määrittely on 
tämän tulkinnan ensi askel, ja seuraavana tulkintavaiheena on analysoitavien teks-
tien sisällön koodaaminen muuttujien arvoiksi. 

Vähiten tulkintaa on juttujen pituuden mittaamisessa; niistä ovat esimerkkeinä 
Hemánuksen esittämät rikosjuttujen palstamillimetritaulukokot. Jokseenkin yk-
siselitteistä ja vähän tulkintaa edellyttävää oli myös Halosen erittely miesten ja 
naisten esiintymisestä tv-uutisissa (Halonen 1999, 48–70). Sanojen laskeminen 
on ollut suosittu sisällön erittelyn menetelmä (Fiske 1992, 180), ehkäpä osittain 
siksi, että vähäisestä tulkinnallisuudesta johtuen on saatu ”luotettavampia” tulok-
sia. Erityisen houkuttelevaa sanojen laskeminen on nykyisten digitaalisten aineis-
tojen ja tietokoneiden tuoman helppouden vuoksi.19

Selvästi enemmän tulkintaa edellytti Hemánuksen tapaustutkimus Tulilahden 
murhan käsittelystä eri lehdissä. Siinä hänellä oli muuttujana mm. suhtautumi-
nen mahdollisiin murhan syyllisiin: Hemánuksen erittelyssä syyllisyyttä koskevat 
kommentit luokiteltiin rangaistusmielisiksi, tutkintamielisiksi, ehkäisemismieli-
siksi tai lievää suhtautumista edustaviksi. (mt., 221–239) Halosen tv-uutisia kos-
kevassa tutkimuksessa mies- ja naistoimijoiden esiintyminen kovissa ja pehmeis-
sä uutisissa sekä turva- ja kontrolliaiheiden yhteydessä edellytti jo paljon enem-
män tulkintaa kuin pelkkä sukupuolen erottelu (Halonen 1999, 62–67). Tyypil-
lisiä paljon tulkintaa sisältäviä luokitteluja ovat myös edellä mainittu suhtautumi-
sen positiivisuuden tai negatiivisuuden määrittelyt. Esa Reunasen (2003) budjet-
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tijournalismin kerronnallisia rakenteita kuvaava sisällön erittely on tuore esimerk-
ki äärimmäisen monimutkaisesta ja paljon tulkintavaiheita sisältävästä muuttuja-
rakenteesta ja koodauksesta.

3. Tulkinta määrällisen analyysin tuloksia arvioitaessa. Tämä on kaikkeen tutki-
mukseen kuuluva tulkintavaihe, jossa sisällön erittelyn tulosten tulkintamahdolli-
suudet ovat yhtä moninaiset kuin laadullisessa tekstintutkimuksessa. Tulkinta voi 
rajoittua tulosten kuvailuun tai sen avulla voidaan pohtia yhteiskunnallisten on-
gelmien syitä ja mediasisältöjen vaikutuksia. Tulkinta voi olla positivistiseen pe-
rinteeseen liittyvää kausaalista selittämistä tai konstruktionistista mediasisältöjen 
tuottamien tulkintapotentiaalien pohdintaa. (Riffe et al 1998, 27–32)

Hemánus pohti väitöskirjassaan lehtien rikosaineiston funktionaalista roolia yhteis-
kunnan kannalta. Pietilän väitöskirjassa Yleisradiota koskevan lehdistökirjoittelun 
sisällön erittelyä tarkasteltiin kiinteässä yhteydessä toiseen määrälliseen aineistoon, 
joka koski ihmisten mielipiteitä Yleisradion ohjelmapolitiikasta. Tulosten mukaan 
lehdistön mielipiteitä ohjaava vaikutus oli vähäistä ihmisten maailmankuvan vai-
kutukseen verrattuna. (Pietilä 1972, 176) Samaan tapaan Suhonen tulkitsee Hel-
singin Sanomien pitkän aikavälin ympäristökirjoittelun ja mielipidetiedustelujen 
määrällisten analyysien perusteella sitä, miten kansalaisten huoli ympäristöstä liit-
tyy aiheen julkiseen käsittelyyn mediassa (Suhonen 1994, 174–183).

4.2.3. Mediatekstien sisällön erittely Estonia-tutkimuksen yhteydessä
Edellä kuvatut esimerkit liittyivät sisällön erittelyn käyttöön tutkimuksissa, jois-
sa pohdittiin median vaikutuksia tai funktiota yhteiskunnassa. Usein määrälli-
sessä sisällön erittelyssä tavoitteena on ollut mediasisältöjen ja median ulkopuoli-
sen todellisuuden vertailu, ennen muuta erilaisten vinoutumien etsiminen. Sisäl-
lön erittelyllä on pyritty mm. osoittamaan, miten joukkoviestimet antavat vääris-
tyneen tai yksipuolisen kuvan todellisuudesta20.

18 Pietilä nojautuu Berelsonin (mt., 149–162) esittämään jaotteluun ja korostaa itsekin, että 
erottelussa asia- ja suhtautuvaan sisältöön on kysymys vain tarkastelunäkökulmasta: sama 
sisältö voi yhdestä näkökulmasta olla asiasisältöä ja toiselta kannalta tarkastellen suhtautu-
vaa sisältöä (Pietilä 1973, 135–136).

19 Itse kokeilin sanojen laskemista osana ydinjätteen loppusijoitusta koskevaa sanomaleh-
tien sisällön erittelyä. Tulosten mukaan ydinjätteen sijoittamiseen myönteisesti suhtautuvi-
en ydinvoimalapaikkakuntien lehdissä käytettiin selvästi enemmän ydinjäteyhtiö Posivan 
ja viranomaisten suosia ilmauksia ydinpolttoaine ja loppusijoitus, kun taas loppusijoitukseen 
kriittisesti suhtautuvien Keski-Suomen ja Kainuun lehdissä käytettiin useammin ympäris-
tönsuojelujärjestöjen suosimia käsitteitä ydinjäte ja ydinhauta. Sanojen valinnalla oli oma 
merkityksensä kamppailussa siitä, kuka keskustelua hallitsee. (Raittila 2000b, 47–51)

20 Havainnollinen esimerkki sisällön erittelyn paljastamasta todellisuuden ”vääristämisestä” 
on Yhdysvalloissa tehty tutkimus, jossa verrattiin television esittämiä rikoksia todellisuudes-
sa tehtyihin rikoksiin. Televisiorikoksista 14 % oli murhia, vaikka niiden osuus tehdyistä ri-
koksista on vain murto-osa tästä. Vaikka todellisuudessa tehdään raiskauksia enemmän kuin 
murhia, niitä ei esitetty televisiossa lainkaan. (Fiske 1992, 183) Vastaavan kaltainen on Suo-
messa tehty tutkimus iltapäivälehtien väkivalta-aiheisten otsikoiden lisääntymisestä samaan 
aikaan kun väkivaltarikollisuus pysyi vakaana tai jopa laski (Kivivuori et al 2002).
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Estonia-tutkimuksessa en vertaillut mediasisältöjen määrällisiä jakaumia jour-
nalismin ulkopuoliseen todellisuuteen, vaan tulkintani lähtökohta oli konstruk-
tionistinen: pohdin niitä seurauksia ja tulkintoja, joita journalismi mahdollises-
ti tuottaa. Tarkastelin, miten journalistiset tekstit mahdollisesti rakensivat käsi-
tyksiä onnettomuuden ja sen pelastustoimien osapuolten sankaruudesta tai syylli-
syydestä. Samalla tavoin kuin edellä luvuissa 3.2. ja 3.3. kuvatussa venäläisiä kos-
kevien haastattelupuheiden analyysissä, tulkinnan näkökulmana olivat tutkitta-
vien tekstien sosiaaliset seuraamukset sekä niiden merkitys kulttuuristen ajatte-
lumallien ja puhetapojen esittäjinä ja uusintajina. Samalla tavoin pyrin myös yh-
distämään tulkintaani suomalaisten ja virolaisten keskinäisten suhteiden histori-
allisen tarkastelun.

Tutkimusaineistoina Estonia-tutkimuksessa käytettiin suomalaisten tiedotusväli-
neiden Estonia-onnettomuutta käsitteleviä kirjoituksia ja sähköisten viestinten lä-
hetyksiä, viranomaisten ja toimittajien haastatteluja, kirjallisuutta sekä vähäisessä 
määrin viranomaisorganisaatioiden sisäisiä muistioita ym. dokumentteja (ks. liite 
1). Sisällön koodauksessa havaintoyksikköjä oli kahdenlaisia. Pääosassa analyysia 
havaintoyksikkönä oli juttu, so. lehtijuttu tai sähköisten medioiden raportti. Esi-
merkiksi radion tai television 20 sekunnin mittainen uutissähke luokiteltiin yh-
deksi jutuksi, samoin puolen tunnin mittainen yhden henkilön haastattelu. Ns. 
lausuma-analyysissa havaintoyksikkönä oli jutun sijasta lausuma (joita saattoi löy-
tyä useita yhdestä jutusta).

Kun yksikkönä oli juttu, jokaisesta jutusta koodattiin taustamuuttujien (tiedotus-
väline, päivämäärä, ohjelma- tai juttutyyppi, jutun pituus jne.) lisäksi jutun pää-
teema sekä merkittävät sivuteemat, kuvien koko ja luonne sekä jutusta ilmenevät 
lähteet (Raittila 1996a, 195–196). Analyysin alkuvaiheessa pyrin kehittelemään 
lähteiden, kohteiden ja toimijoiden erotteluun perustuvaa juttujen toimijaraken-
teen analyysia. Suuritöisyyden sekä reliabiliteettiongelmien (aineistoa koodaa-
massa oli useita henkilöitä) vuoksi tämä kehittely jäi kesken, ja juttujen kohtei-
den koodaamisesta luovuttiin. Toimijoiden erittely rajoittui lopulta jutuista ilme-
nevien lähteiden ja esiintyjien21 määrälliseen analyysiin (ks. Raittila 1996a, 124–
127 ja 1996c, 83–85). Lähteistä ja esiintyjistä koodattiin niiden kansalaisuus sekä 
rooli (esimerkiksi ruotsalainen pelastunut, virolainen omainen). Jo tuolloin tote-
sin termin lähde käytön ongelmallisuuden, ja palaan tähän puhujarakenteen kä-
sittelyn yhteydessä luvussa 5.3.

Kun havaintoyksikkönä oli lausuma, aineistosta etsittiin tiettyihin teemoihin liit-
tyviä argumentoivia kommentteja. Ne tiivistettiin tekstistä sen semanttisen sisäl-
lön perusteella eli lausumien muodostaminen oli samankaltaista kuin makropro-
positioiden tiivistäminen teemahaastattelujen puheista (ks. luku 3.3.3.). Aiheita, 
joista lausumia etsittiin, olivat mm. onnettomuuden syy ja syyllisyys laivan up-
poamiseen, pelastustoimien arviointi, kanta laivan ja siinä olevien ruumiiden nos-
toon sekä virolaisten yhdistäminen Neuvostoliittoon, venäläisyyteen tai kommu-

21 Esiintyjiksi koodattiin henkilöt, joihin ei vain viitattu vaan jotka esiintyivät omalla ää-
nellään sähköisissä viestimissä (jokainen esiintyjä oli siis myös lähde, mutta esimerkiksi te-
levisiossa referoidut tai lehtijutuissa siteeratut henkilöt eivät olleet esiintyjiä).
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nismiin22. Jokaisen lausuman yhteydessä kirjattiin myös sen esittäjän kansalaisuus 
ja rooli, jolloin voitiin määrällisesti kuvata paitsi erilaisten syyhyn ja syyllisyyteen 
liittyvien argumenttien esiintymistä myös niiden esittäjiä. Joissakin lausuma-ai-
heissa oli vielä useita vaihtoehtoja esitetyn lausuman varmuusasteelle. Monipor-
tainen luokittelu johti satoihin sisältöluokkiin, joista tulosten ensimmäisten tie-
tokoneajojen jälkeen yhdistettiin mielekkäitä kokonaisuuksia.

Lausumien määrällinen analyysi oli onnettomuuden syytä, syyllisyyttä ja pelas-
tajien sankaruutta koskevan laadullisen analyysin yhtenä lähtökohtana (luku 4.3. 
sekä Raittila 1996a, 134–177). Lausuma-analyysi sekä jutun lähteiden ja esiinty-
jien koodaus pohjustivat myöhemmissä tutkimuksissa soveltamaani juttujen pu-
hujarakenteen analyysia.23

Määrällisen analyysin luotettavuus Estonia-tutkimuksen yhteydessä. Mediasisältö-
jen koodaajia oli kuusi24, ja koodauksen luotettavuus ja yhdenmukaisuus tarkistet-
tiin sokkona tehtyjen reliabilitettikoodausten avulla. Noin puolet aineistosta koo-
dattiin uudelleen tarkistuksissa ilmenneiden virheiden vuoksi.

Lopullisissa tarkistuksissa valtaosa muuttujista oli koodattu riittävän yhdenmu-
kaisesti (vähintään 80 % yhdenmukaisia koodauksia). Yhdenmukaisinta oli pää-
teemojen sekä lähteiden ja esiintyjien koodaus. Ongelmallisinta oli lausuma-ana-
lyysin koodaus, jossa yhdenmukaisuus koodaajien välillä vaihteli alkuvaihees-
sa 50 prosentista lähelle sataa prosenttia. Eroavaisuudet eivät yleensä johtuneet 
koodaajien samaa lausumaa koskevista erilaisista tulkinnoista, vaan siitä, että eri 
koodaajat eivät aina huomanneet kaikkia lausumia. Subjektiivisten koodausero-
jen vuoksi implisiittiset ja tulkinnanvaraiset argumentit jätettiin pois määrällises-
tä erittelystä, mikä johti siihen, että koodattuja lausumia tuli melko vähän. Lau-
suma-analyysi on vielä melko luotettavaa koko aineistolle tehtynä, mutta koo-
dauseroista ja lausumien vähäisistä määristä johtuen ristiintaulukointien tulok-
set ovat epävarmempia.

4.2.4. Laadullinen analyysi määrällistä täydentämässä 
Joukkoviestimien sisällön määrällinen kuvaaminen on usein riittämätöntä ja vää-
rin tulkittuna myös harhaanjohtavaa: esimerkiksi jutuissa eksplikoitujen lähtei-
den määrällinen vertailu ei kerro, missä roolissa ja millä vakuuttavuudella eri läh-
teitä on käytetty ja mikä on journalistin oman kerronnan suhde lähteisiin. Tee-

22 Kun havaintoyksikkönä oli lausuma, se mahdollisti saman tekstikohdan koodaamisen 
kuuluvaksi useampaan kuin yhteen lausumaan. Esimerkiksi lause ”Estonian turman aihe-
utti ryssäksi kiinnitetty rekka” koodattiin sekä onnettomuuden syytä koskevaksi lausumaksi 
että esimerkiksi virolaisuuden ja venäläisyyden yhdistämisestä.

23 Estonia tutkimuksen määrällisen sisällön erittelyn tuloksia on kattavimmin kuvattu tut-
kimuksen ruotsinkielisessä raportissa (Raittila 1996c, 62–110).

24 Koodaajina olivat Heli Järvinen, Mari Kolehmainen, Pirjo Margit Lehtinen, Mervi Na-
tunen ja Jukka Pietiläinen. Itse koodasin tarkistusten ja korjausten yhteydessä noin kolmas-
osan aineiston jutuista.



176

mojen määrä ei kerro, mitkä teemat on otsikoimalla ja juttujen sijoittelulla nos-
tettu painokkaimmin esille. Tv-ohjelmien visuaalinen kerronta on usein affektii-
visesti voimakkaampaa kuin niihin liittyvä puheteksti, mutta television kuvail-
maisun tutkiminen määrällisen sisällönanalyysin menetelmin on vähintäänkin 
ongelmallista.

Edellä sanottu on usein ollut perusteena tehdä laadullista tutkimusta määrällisen 
sijaan tai käyttää molempia menetelmiä rinnakkain. Estonia-tutkimuksessa pää-
dyin jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Onnettomuuden syytä ja syyllisyyttä koske-
via mediatekstejä tutkittaessa molempia menetelmiä käytettäessä oli kysymys sa-
mojen tekstien sisällön analyysista, ja molemmissa menetelmissä on osittain sa-
moja tulkintavaiheita. Määrällinen analyysi kertoi ennen muuta syyhyn ja syylli-
syyteen liittyvien lausumien sisällön painottumisesta eri vaiheissa. Samojen lau-
sumien ilmaisukeinojen laadullinen analyysi tarkensi määrällisen analyysin an-
tamaa yleiskuvaa, ja samalla tutkimuksen kohteeksi oli mahdollista ottaa sellai-
sia ilmaisuja, jotka eivät olleet riittävän yksiselitteisesti luokiteltavissa määrällis-
tä erittelyä varten.

Omassa tutkimuksessani määrällinen ja laadullinen tutkimusote vastasivat sa-
maan kysymykseen eli siihen, miten joukkoviestinnän sisällöt rakensivat käsitys-
tä virolaisten syyllisyydestä onnettomuuteen. Tältä osin näkemys, jonka mukaan 
määrällinen ja laadullinen tutkimus vastaavat eri kysymyksiin, on mielestäni lii-
an kategorinen (ks. Alasuutari 1999; Töttö 2000, 70–85).

Niin määrällisen kuin laadullisenkin analyysin tulkinnassa olin ensi sijassa kiin-
nostunut mediatekstien tuottamista sosiaalisista seuraamuksista. Esimerkiksi ju-
tuissa mainittujen lähteiden perusteella pohdin, millaista kuvaa eri kansallisuuk-
sista lähteiden käyttö rakensi. Onnettomuuden syistä ja syyllisistä puhuttaessa 
pohdin, miten journalistiseen työhön kuuluva pyrkimys koherentin tarinan ra-
kentamiseen yhdessä suomalaiseen kulttuuriin kuuluvien virolaisia koskevien ajat-
telumallien kanssa oli luomassa kuvaa virolaisen miehistön syyllisyydestä onnet-
tomuuteen.

Laadullisessa tutkimustavassani keskeistä on analysoitavien mediatekstien ilmais-
urakenteiden tarkka erittely sekä niiden funktioiden ja niiden mahdollistamien 
tulkintojen ja seurausten pohdinta. Tarkastelen myös journalistisen kulttuurin ja 
työkäytäntöjen sekä uutisgenreen liittyvien konventioiden merkitystä tekstin ra-
kentumiselle. 

Estonia-tutkimuksessa hyödynsin aineiston määrällistä erittelyä jäsentävänä poh-
jatyönä keskeisimpien teemojen ilmaisukeinojen laadulliselle analyysille. Lausu-
ma-analyysi on jo sinänsä perinteisen kvantitatiivisen sisällön erittelyn ja laadulli-
sen analyysin väliin sijoittuva vahvasti tulkinnallinen tutkimustapa, jota vielä täy-
densin onnettomuuden syitä, syyllisyyttä ja pelastustoimia koskevien lausumien 
laadullisella analyysilla. Myös lehtikuvien ja television kuvailmaisun analyysi ta-
pahtui laadullisesti. Laadullisen analyysin apuna olivat mediatekstien lisäksi vi-
ranomaisten ja toimittajien haastattelut (ks. liite 1). Laadullisessa analyysissa so-
velsin samankaltaista diskurssianalyyttista tekstin sanavalintojen, vuorovaikutuk-
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sen ja muiden retoristen piirteiden erittelyä kuin luvussa 3.3. teemahaastattelujen 
venäläispuheiden analyysissa. Tietenkin analyysissa on otettava huomioon jour-
nalististen tekstien ero teemahaastatteluteksteihin verrattuna, sillä tekstit kuulu-
vat eri genreihin ja sen vuoksi rakentuvat hyvin eri tavoin25. Uutta oli myös lehti- 
ja tv-kuvien ottaminen analyysin kohteiksi.

Tarkastelen virolaisia koskevia mediatekstejä suhteessa suomalaisten virolaisia kos-
keviin kulttuurisiin käsityksiin. Merkitysten rakentumisen kannalta pidän tul-
kinnan kulttuurista kontekstia yhtä tärkeänä asiana kuin analysoitavan aineiston 
tekstuaalista sisältöä. Luvussa 4.1. kuvattu suomalais-virolaisten suhteiden moni-
kerroksinen ja ristiriitainen historia oli mukana niin journalistien toiminnan kuin 
mediayleisön tulkintojenkin tärkeänä perustana. Sukulaiskansaa, venäläisyyttä, 
kommunismia, auttamista ja välinpitämättömyyttä, tasa-arvoisuutta ja isoveli-
asennetta kuvaavat ajattelumallit olivat kontekstoimassa onnettomuuden esittä-
mistä mediassa ja noiden esitysten tulkitsemista Suomessa.

4.3. Estonia-katastrofin uutisointi  
virolaisuutta rakentamassa26

Suomalainen journalismi selvisi Estonia-onnettomuuden uutisoinnista hy-
vin: organisaatio toimi tehokkaasti, yleisölle välitettiin nopeasti oikeaa tietoa. 
Onnettomuuden käsittelyssä ei mässäilty sensaatioilla, ja muutenkin se oli empaat-
tista joidenkin muiden onnettomuuksien uutisointiin verrattuna. Suomalaisen jour-
nalismin tapa esittää onnettomuus palveli kansalaisten surutyötä ja auttoi ihmisiä 
ymmärtämään katastrofia niin tiedon kuin tunteidenkin tasolla. Yleisesti journa-
listien suhtautuminen syyllisten etsimiseen oli harkittua, eikä suoraa ja tietoista 
virolaisten syyllistämistä esiintynyt juuri lainkaan. (Raittila 1996a, 182–190)

Tässä luvussa esitettävä tarkempi analyysi virolaisuuden rakentamisesta suoma-
laisessa journalismissa ei kumoa edellä sanottua yleisarviota. Mutta samalla kun 
journalismi auttoi ihmisiä suremaan ja ymmärtämään katastrofia, se esitti loput-
tomasti onnettomuuden syitä etsiviä selityksiä. Ehkä tiedostamattaan se samalla 
nojautui suomalaisessa kulttuurissa oleviin virolaisia kehittymättömänä ”pikku-
veljinä” pitäviin ajattelumalleihin. Seuraavassa analyysissa pyrin osoittamaan, mi-
ten syyttävä tulkinta voi tarkoituksellisuuden sijasta ja ohella syntyä kulttuuristen 
odotusten ja journalististen rutiinien tuloksena.

Äkillisen katastrofin uutisointi pakottaa journalistiset organisaatiot toimimaan 
nopeasti ja rutiinilla. Siksi onnettomuusuutisoinnin tutkiminen voi paljastaa uu-

25 ”Teemahaastattelugenren” ja uutisgenren eroja tekstien rakenteistajina käsittelen kokoa-
vasti luvussa. 6.2.

26 Tämä alaluku on hiukan laajennettu ja muokattu versio aikaisemmin ilmestyneestä ar-
tikkelista (Raittila 1996b).
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tisjournalismista piirteitä, jotka ovat vaikeammin havaittavissa päivittäisestä jouk-
koviestinten sisällöstä. Estonia-laivan uppoaminen on esimerkki tapauksesta, jos-
sa joukkoviestinten oli tehtävä nopeasti tiedon hankintaa sekä näkökulman ja ar-
gumentointitavan valintaa koskevia ratkaisuja.

Journalismin rooli virolaisuutta koskevien kulttuuristen ajattelumallien uusinta-
jana tuli esiin suomalaisten journalistien lähdekäytännöissä, samoin siinä, miten 
onnettomuuden pelastustoimia kuvattiin ja miten joukkoviestimet suhtautuivat 
virolaisiin onnettomuuden uhreihin ja heidän omaisiinsa (ks. Raittila 1996a, 68–
85, 124–127). Tässä luvussa ohitan journalismin nämä puolet, ja paneudun kah-
teen kysymykseen: Ensin tarkastelen sitä, miten journalistiset rutiinit ja virolai-
sia koskevat kulttuuriset ajattelumallit olivat mukana rakentamassa tarinaa on-
nettomuuden syystä. Toiseksi analysoin virolaisten merimiesten mahdollista syyl-
lisyyttä käsittelevien mediatekstien ilmaisutapoja. Erityisesti kiinnitän huomiota 
siihen, miten uutisjournalismiin olennaisena piirteenä kuuluva asioiden faktuaa-
listaminen rakensi käsitystä virolaisten syyllisyydestä.

4.3.1. Katastrofin syytä koskevan tarinan rakentuminen 
Onnettomuuden syyn selittäminen oli alusta asti yksi Estonia-uutisoinnin päätee-
moista. Kuvio 4.1 osoittaa, miten kahden ensimmäisen päivän ajan syyksi esitet-
tiin useimmin laivan keulaportin vikoja tai auki jäämistä, veden tuloa laivaan se-
kä lastin liikkumista. Näistä lastin liikkumisteoria myös kiistettiin alusta alkaen 
usein, ja toisen päivän jälkeen keulaporttiin ja veden tuloon liittyvät argumentit 
muuttuivat vallitseviksi onnettomuuden selityksiksi.

Kuvio 4.1 antaa havainnollisen yleiskuvan syyselitysten vähittäisestä muuttumi-
sesta. Määrällinen kuvaus ei kuitenkaan kerro mitään eri selitysten painokkuu-
desta, niihin liittyvistä retorisista esitystavoista eikä siitä prosessista, miten onnet-
tomuuden syiden käsittely eteni eri viestimissä ensimmäisen vuorokauden aika-
na. Siksi tarkastelen tuota prosessia ensimmäisen vuorokauden osalta laadulliseen 
analyysiin nojautuen27. Samalla kiinnitän huomiota siihen, miten katastrofin syi-
den selvittäminen nivoutui yhteen syyllisyysteeman kanssa.

Kun virallisia selityksiä ei ollut saatavilla, joukkoviestimet olivat ensimmäisen vuo-
rokauden aikana itse luomassa käsitystä onnettomuuden syystä. Kiireen ja fakto-
jen vähäisyyden vuoksi journalistien omilla kulttuurisilla odotuksilla ja uutistuo-
tannon rutiineilla oli poikkeuksellisen suuri vaikutus siihen, millaisia juttuja on-
nettomuuspäivän uutismateriaalista työstettiin. Ensimmäisen vuorokauden aikana 

27 Tämän alaluvun eli syytä koskevan tarinan muodostumisen tutkimisen aineistona oli-
vat kaikki STT:n joukkoviestimille onnettomuuspäivänä 28.9. välittämät uutiset, samoin 
tuon ensimmäisen vuorokauden ajalta kaikki MTV3:n sekä Yleisradion valtakunnallisten 
radio- ja tv-kanavien onnettomuutta käsittelevät ohjelmat. Lehdistä mukana ovat 29.9.1994 
ilmestyneiden Aamulehden, Helsingin Sanomien, Hufvudstadsbladetin, Iltalehden, Ilta-Sa-
nomien ja Turun Sanomien kaikki onnettomuutta koskevat jutut (iltapäivälehdistä myös 
28.9. ilmestyneet kaikki painokset). Alaluvun 4.3.2. analyysin pohjana oli laajempi aineis-
to. (ks. liite1)
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myös yleisö intensiivisimmin seurasi onnettomuuden uutisointia, ja tuolloin syy-
hyn liittyvät mielikuvat todennäköisesti vaikuttivat voimakkaammin kuin myö-
hemmin esiin tulleet seikat.

Olen jakanut viestinten ensimmäisen vuorokauden syy-käsittelyn viiteen vaihee-
seen. Kyse on syyselitysten valtavirran jaksottamisesta; todellisuudessa syiden kä-
sittely ei edennyt näin pelkistetyn johdonmukaisesti. Katkelmat televisio- ja ra-
dio-ohjelmista sekä lehdistä eivät ole satunnaisia ja toisistaan erillisiä, vaan ne 
kuvaavat sitä, miten onnettomuuden syytä koskeva tarina vähä vähältä rakentui 
joukkoviestimissä.

I vaihe: Epäilyjen herättäminen virolaista merimieskulttuuria kohtaan. Suomalaisessa 
kulttuurissa vallitsevat virolaisia koskevat ajattelumallit tulivat esiin heti on-
nettomuusaamuna, kun alettiin etsiä syytä käsittämättömälle onnettomuudel-
le. Onnettomuuslaivan nimi Estonia ja tieto, että se oli matkalla Tallinnasta 
Tukholmaan, antoivat katastrofille alusta alkaen vahvasti virolaisen leiman. Tätä 
vahvisti tieto laivan miehistön kansallisuudesta sekä alkuvaiheen käsitys, jon-
ka mukaan valtaosa matkustajistakin olisi ollut virolaisia. Ennen kuin oli tiedos-
sa syihin liittyviä faktoja, televisio- ja radio-ohjelmissa alettiin puhua virolaises-
ta merimieskulttuurista:

Näyte 4.6. (MTV3, Huomenta Suomi 28.9.1994)
Klo 6.53 tv-toimittaja ja studiossa haastateltavana oleva Meripelastusseuran edus-
taja keskustelevat autolauttojen turvallisuudesta. Haastateltavan mukaan turvalli-
suus ”on täällä yleensä hyvin hoidettu”. 
Toimittaja: ”Onko turvallisuuskysymykset erilaiset ruotsinlaivoilla ja sitten Tallinnan 
laivoilla?” 
Haastateltava olettaa niiden olevan suurin piirtein samaa luokkaa.
Klo 7.41 toimittaja haastattelee puhelimitse turkulaista merenkulun tarkastajaa, 
jonka mukaan onnettomuuden syystä on tässä vaiheessa ”täysin mahdotonta sanoa 
(--) se on täysi mysteerio meille”. Toimittaja jatkaa syyn tivaamista: ”Onko tässä ky-
symys merimiestaidosta? Lähdetään liikkeelle tästä Estoniasta, onko siinä nämä niin 
kutsutut vakaimet, mitä on moderneimmissa ruotsinlaivoissa ollut jo pitkään?”

Näyte 4.7.  (Yle TV1, uutiset 28.9.94 klo 9.00)
Ylen kirjeenvaihtajan puhelinraportti Tallinnasta, uutisten juontaja kysyy: ”Tämä 
onnettomuus nostanee nyt esiin .. vakavasti kysymyksen virolaisen laivaliikenteen tur-
vallisuudesta. Onko siitä ehditty sanoa siellä mitään?”

Molemmissa näytteissä (4.6 ja 4.7) toimittaja nostaa esiin kysymykset virolaisten 
merimiestaidoista sekä virolaisten laivojen kunnosta. Vähintäänkin implisiittisesti 
nuo teemat synnyttävät ajatuksen virolaisten mahdollisesta syyllisyydestä onnet-
tomuuteen. Syyllistävän tulkinnan synnyssä virolaisia koskeva kulttuurinen kon-
teksti oli yhtä tärkeä tekijä kuin journalistisen tekstin ilmisisältö. Jos Suomen ran-
nikolla olisi uponnut englantilainen laiva ja syiden pohdinnassa olisi viitattu eng-
lantilaiseen merimieskulttuuriin, se tuskin olisi synnyttänyt samanlaisia epäily-
jä miehistön syyllisyydestä kuin keskustelu virolaisesta merimiestaidoista. Ja tus-
kinpa aamun ensimmäisten kysymysten keskiössä olisi edes ollut englantilainen 
merimieskulttuuri.
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Kuvio 4.1. Onnettomuuden syytä koskevat lausumat aikajaksoittain (yhteensä 
690 lausumaa)
Onnettomuuden syystä puhuttaessa ”veden tulo” esiintyi enimmäkseen yhtä aikaa keulaporttia ja muita raken-
teellisia kysymyksiä koskevien syy-arvelujen yhteydessä. Esimerkiksi lausuma ”laiva upposi, kun vettä tulvi rikkou-
tuneesta keulaportista autokannelle” on koodattu sekä kohtaan ”veden tulo” että ”keulaportti”. Veden tulo on otet-
tu erilliseksi syy-lausumaksi, koska se alkuvaiheessa esiintyi sellaisenaan tai muussakin yhteydessä kuin keulapor-
tin rikkoutumista käsiteltäessä. Kohta ”miina” sisältää myös pommiin, terroriin, räjähdykseen yms. liittyvät syyt. 
Kohta ”muu syy” sisältää mm. myrskyn, kovan vauhdin ja koneiden sammumisen. Kuvion luvut ovat esitettyjen 
lausumien lukumääriä (yhteensä 690 lausumaa 316 jutussa).
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II vaihe: Lasti liikkunut eli selittäminen aiempien onnettomuuksien pohjalta. Reilut 
kolme tuntia onnettomuuden jälkeen Yleisradion radiouutiset ja Suomen tieto-
toimisto välittivät arvion, jonka mukaan onnettomuuden syynä on mahdollisesti 
lastin siirtyminen. Ensiselityksen uskottavuutta lisäsi se, että Suomen rannikolla 
oli sattunut pari laivan uppoamista (rahtialus ja puskuproomu), joiden syynä oli 
ollut lastin siirtyminen. Myös ne olivat uponneet erittäin nopeasti. Aikaisempien 
onnettomuuksien perusteella syntynyt valmis selitysmalli vahvisti selityksen us-
kottavuutta niin journalistien kuin yleisönkin keskuudessa.

Alkuvaiheessa lastin liikkumista toistettiin radio- ja TV-lähetyksissä alustavana ar-
veluna ja mahdollisuutena, mutta vähitellen siitä alettiin rakentaa johdonmukaista 
kertomusta. Kun lastin liikkumista mahdollisena syynä toistettiin radiossa ja tele-
visiossa varttitunnin välein, se alkoi tuntua yhä uskottavammalta. Todennäköiseksi 
koettu syy mitä ilmeisimmin ohjasi toimittajien perustelujen etsintää tai ainakin 
sitä, mitä tiedotusvälineissä päästettiin julkisuuteen.

III vaihe: Lasti siirtyi, koska sitä ilmeisesti ei ollut kiinnitetty. Aamupäivällä teori-
an tueksi alettiin esittää todisteita: lausuntoja, joissa lastin liikkumisteoriaa vah-
vistettiin epäilyillä, ettei lastia ollut kiinnitetty tai että se oli kiinnitetty huonos-
ti. Näin alun perin neutraalisti ilmaistuun lastin liikkumiseen liitettiin inhimil-
linen tekijä ja syyn pohdinta kytkeytyi syyllistämiseen.

Spekulaatiot laiminlyönneistä lastin kiinnittämisessä kohdistettiin aluksi virolai-
siin merimiehiin yleensä, myöhemmin myös konkreettisesti Estonian miehistöön. 
Aamun kuluessa oli jo keskusteltu yleisellä tasolla virolaisesta merimieskulttuuris-
ta, ja siinä yhteydessä oli sekä epäilty että puolustettu virolaisten ammattitaitoa. 
Ajatus lastin heikosta kiinnittämisestä ja siitä johtuneesta lastin liikkumisesta oli 
konkreettinen asia, joka synnytti virolaisia merimiehiä epäileviä ja syyllistäviä tul-
kintoja paljon voimakkaammin kuin aikaisemmat yleisen tason spekulaatiot.

Klo 10.43 uutisessaan STT totesi, että syytä ei tiedetä, mutta yhtenä mahdol-
lisuutena pidetään ” lastina olleiden rekkojen siirtymistä kovassa merenkäynnissä. 
Merenkulun asiantuntijoiden mukaan lasti olisi pitänyt olla kiinnitettynä nyt val-
linneissa oloissa.” Jälkimmäinen virke synnyttää jo epäilyn, että lastia ei ollut kiin-
nitetty. Epäilystä vahvisti suomalaisessa kulttuurissa valmiina ollut käsitys viro-
laisten ”venäläistyylisestä” leväperäisyydestä sekä mediassa aamun tunteina luotu 
epäluottamus virolaista merimieskulttuuria kohtaan.

STT hankki lisää perusteluja lastin siirtymisteorialle haastattelemalla kuljetus-
alan ammattilaisia. STT otsikoi juttunsa: ”Rekkakuskit uskovat: Lastin siirtymi-
nen mahdollinen syy.” Itse jutussa suomalaisen kuljetusliikkeen johtaja ja rekka-
kuski toteavat:

Näyte 4.8. (STT klo 11.25)
(--) Liikennejohtaja Timo Pynnönen ei pidä lainkaan mahdottomana sitä, etteikö lastin 
siirtyminen voisi olla autolautta Estonian haaksirikon syynä. Päin vastoin hänellä herä-
si heti onnettomuudesta kuultuaan epäilys, ettei rekkoja oltu kiinnitetty ollenkaan. (--) 
Laki länsimaissa [1] on Pynnösen mukaan auton lastin kiinnityksen suhteen erittäin tiuk-
ka. Miten ’ itäautojen’ lastit [2] ovat kiinni, sitä hän ei lähde edes arvailemaan [3]. (--) 
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Rekkakuski Sixten Sundvik muistelee, ettei rekkaa ole kiinnitetty ollenkaan, kun hän 
on vienyt lastia Tallinnan laivoilla. - Sen sijaan rahtialuksilla tai Ruotsinlautalla rek-
ka on aina kiinnitetty autokannella kettingein, Sundvik toteaa.

Näytteessä 4.8 on useita aineksia, jotka vahvistavat käsitystä lastin liikkumises-
ta ja virolaisten syyllisyydestä. Ensinnäkin käytetyt lähteet ovat rekkaliikenteen 
asiantuntijoita. Toiseksi vertailuasetelma ” laki länsimaissa” [1] vs. ” itäautojen las-
tit” [2] leimaa Viron osaksi itää; suomalaisessa kontekstissa se merkitsee osaksi 
neuvostovenäläistä holtittomuutta. Lause ”sitä hän ei lähde edes arvailemaan” [3] 
luo epämääräistä kuvaa itäisestä käytännöstä. Kolmanneksi uutisessa viitataan ni-
meltä mainitun kuljettajan omiin kokemuksiin erilaisesta menettelystä Ruotsin 
ja Tallinnan laivoilla.

Vahvistusta lastin liikkumisteorialle alettiin saada myös onnettomuudesta pelas-
tuneiden kertomuksista. STT:n klo 11.26 uutisen mukaan yksi Utön linnakkeel-
le pelastetuista oli kertonut heränneensä yöllä lastiruumasta kuuluvaan kovaan 
ryminään. Hiukan myöhemmässä STT:n jutussa ryminään heränneen kertomus 
sijoitettiin heti kuorma-autojen liikkumista koskevan arvelun perään. Erillisistä 
palasista alkoi kehittyä johdonmukainen kertomus.

Aamupäivän kuluessa tiedotusvälineisiin alkoi ilmaantua lastin liikkumisteoriaa 
epäileviä ja horjuttavia argumentteja. Mutta pääsääntöisesti tiedotusvälineet piti-
vät kiinni ensiksi keksitystä syystä ja koettivat saada sille vahvistusta. Näyte 4.9 
on esimerkki toimittajan aktiivisesta pyrkimyksestä saada asiantuntijalta tukea 
Estonian miehistöä syyllistäville arveluille.

Näyte 4.9. (Radio Suomi, uutiset 29.9. klo 12.00)
(Radiouutisten haastattelema merenkulun ylitarkastaja ei pitänyt mahdollisena, et-
tä lastina olleet autot olisivat voineet siirtyä kohtalokkaan paljon.)
Ylitarkastaja: Nähdäkseni ei tämä lastin siirtyminen voi olla yksistään syy tähän onnet-
tomuuteen ... ja aluksen autokannella on kyllä keskilaipio, joten koko lasti ei voi siirtyä 
käytännössäkään laidalta laidalle.
Toimittaja: Entäs jos osa lastista siirtyy? [1]
Ylitarkastaja: Osa lastista voi tietysti siirtyä, mutta sekin on kahden metrin luokkaa 
korkeintaan, riippuu vähän miten ne on sijoiteltu.
Toimittaja: Onko mahdollista, että laivaan olisi tämän kovan tuulen myötä tul-
lut vettä?
Ylitarkastaja: No, tää on tietysti aina mahdollista, että onko nää perä- tai keulaport-
ti onko ne sitten jotenkin pettänyt esimerkiksi. (--)
Toimittaja: No, mikä mitä tästä jää sitten käteen, jos te sanotte että tämä lasti ei ole 
niin paljoa voinut siirtyä eikä laivan olisi tässä myrkyssä teoreettisesti ottaen pitä-
nyt upota, mutta se upposi kuitenkin?
Ylitarkastaja: No, sitten jää jäljelle joku tämmöinen inhimillinen erehdys ja sitten 
tämmöinen joku ketjureaktio, että tulee tämmöinen onnettomuuksien summa, josta 
sitten, jotka sitten yhdistyy, että voi käydä näin.
Toimittaja: Minkälaista inhimillistä erehdystä pidätte mahdollisena? [2]

Ylitarkastaja: Se on kyllä vaikea nyt mennä spekuloimaan. Mutta mahdollisesti näi-
hin keula- ja peräportteihin liittyy, saattaa liittyä jotain.
Toimittaja: Että niitä olisi suljettu huolimattomasti? [3]
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Ylitarkastaja: Niin, on vaikea mennä toistaiseksi sanomaan. Mutta tutkimuksissahan 
nää selviää.
(Radio Suomi klo 12.00)

Välikysymyksessään [1] toimittaja pitää vielä kiinni lastin liikkumisteoriasta. Kun 
ylitarkastaja väläyttää mahdollisuuden inhimillisestä erehdyksestä, toimittaja pyr-
kii heti konkretisoimaan sen [2]. Toimittajan viimeinen välikysymys [3] on jäl-
leen tyypillinen ensimmäisen päivän radio- ja tv-haastatteluille: kun merenkulun 
asiantuntija ilmaisee kantansa hyvin varovaisin sanankääntein, toimittaja tyrkyt-
tää ajatusta miehistön huolimattomuudesta (vrt. näytteet 4.6 ja 4.7).

Näytteessä 4.9 ajatus keulaportin pettämisestä tulee esiin asiantuntijan pohdis-
kelun kautta ennen kuin siitä oli kuultu Estonian miehistön jäsenten kertomuk-
sia. Haastattelussa ajatus keulaportista yhdistyy pohdiskeluun inhimillisestä ereh-
dyksestä ja toimittajan tyrkyttämään ajatukseen huolimattomuudesta. Tämä luo 
valmiin tulkintahorisontin hetkeä myöhemmin kuultavalle konemies Henrik 
Sillasten kertomukselle.

IV vaihe: Konemies Henrik Sillasten kertomus ja sen tulkinta28. Estonian konemies 
Henrik Sillaste oli yksi ensimmäisiä haastateltuja onnettomuudesta pelastuneis-
ta. Sillaste kertoi, miten hän oli nähnyt veden tulevan aluksen keulaportista au-
tokannelle. Joissakin haastatteluissa hän arveli keulaportin rikkoutuneen suuren 
aallon voimasta. Missään haastattelussa hän ei sanonut Estonian lähteneen keu-
laportti auki Tallinnasta.

Turun yliopistollisessa sairaalassa antamassaan ensimmäisessä haastattelussa Sillaste 
puhui sekaisin viroa, suomea ja englantia, ja vasta haastattelun loppuvaiheessa pai-
kalle tuli virolaissyntyinen sairaalan fysiatri tulkkaamaan. Haastattelu oli kaoot-
tisen tuntuinen: Sillastea ahdisteltiin eri kielisillä kysymyksillä, kuvaajat laukoivat 
kameroitaan, ja osa puheesta käännettiin, osa ei. Sillaste koetti selittää, että vet-
tä tuli toisesta keulaportista sisään. Joku tulkitsi hänen sanovan että keulaportti 
oli viallinen, toinen kysyi oliko se auki, ja hälisevä joukko tulkkasi näitä ilmaisu-
ja toisilleen. Kaikki eivät kunnolla kuulleet Sillasten sanoja tai he eivät ymmärtä-
neet käytettyä kieltä tai laivan eri porttien merkitystä.29

Edellä kuvattu tilanne selittää osaltaan sitä, miten Sillasten kertomuksen keskei-
nen osuus, keulaportin rikkoutuminen, muotoiltiin niin monin eri tavoin alku-
vaiheen uutisoinnissa. Myös se, että uutinen mahdollisesti viallisesta tai auki-
naisesta keulaportista tuli Suomen Tietotoimistolle Ruotsin TT:n kautta, selit-
tää uutisten sanamuotojen epäselvyyksiä. Sillasten kertomus muuntui viestimis-

28 Puhun Sillasten kertomuksesta, koska uutinen veden tulosta keulaportista lähti liikkeel-
le hänen lausunnostaan. Päivän mittaan tehdyissä haastatteluissa Sillaste esiintyi yhdessä 
sekä Hannes Kadakin että Margus Kermetin kanssa, ja osa viestimien sitaateista on nois-
ta yhteishaastatteluista.

29 Tilanteen kuvaus perustuu toimittajien ja sairaalahenkilöstön haastatteluihin. Joissakin 
muissakin yhteyksissä haastattelut ovat vaikuttaneet tulkintanäkökulmani valintaan, vaik-
ka en ole yksityiskohtaisesti eksplikoinut niiden käyttöä.
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sä niin, että erityisesti ensimmäisen päivän radio- ja tv-ohjelmissa sekä seuraavan 
päivän lehdissä toistettiin erilaisin epämääräisin muotoiluin Estonian olleen liik-
keellä keulaportti auki.

Näytteet 4.10. Konemies Sillasten tarinan esitystapoja 28.9.1994
STT kertoi uutisessaan kello 12.46, ”että yhtä lautan keulaosan autoporteista ei 
saatu yöllä suljettua.”  
Radio Suomen kello 13 uutisissa sama asia muotoiltiin: ”Onnettomuuden syyksi on 
paljastumassa aluksen autokannen ajoportin vuotaminen. Portti on siis ilmeisesti ol-
lut osittain auki.” 
Heti perään TV-Nytt kertoi, että ”orsaken till olyckan kan vara att vatten har 
strömmat in från en slarvigt stängd lucka, uppger en räddad estnisk besättningsman.”
Tunnin päästä ensimmäisestä uutisestaan STT esitti tulkintansa Sillasten kerto-
muksesta otsikossa: ”Miehistön jäsen: Estonian autokannen portti oli auki.”
Ylen Tänään iltapäivällä kertoi asian epämääräisesti: ”Uutiset ovat kertoneet, että 
tämä onnettomuusalus Estonia olisi ollut liikkeellä keulaportti avoinna, ei nyt avoinna 
vaan mutta ei nyt täysin kiinnitettynä.” 
Radiomafian iltapäiväuutisten mukaan ”yksi lautan keulaosan autoporteista ei ollut 
täysin suljettu”. Jotkut viestimet puhuivat laivan viallisesta keulaportista, vaikka Sil-
laste ei itse sanonut mitään portin viallisuudesta.

Yllä olevat esimerkit kuvaavat, miten Sillasten haastattelupuhe muuttui journalisti-
sessa prosessissa ja sulautui toimittajan kertovaan diskurssiin. Tavat, joilla suoma-
laiset joukkoviestimet muunsivat Sillasten haastattelulausuntoja ja sulauttivat nii-
tä omaan kertovaan diskurssiinsa, muistuttavat Pietilän (1991) kuvaamia epämää-
räistäviä ja radikaaleja transformaatioita30. Uutisten esittämät Sillasten kertomusta 
epämääräistävät muunnelmat mahdollistavat ainakin viisi tulkintaa: 1) keulapor-
tit oli Tallinnasta lähdettäessä jätetty auki; 2) keulaporttia ei ollut lähdettäessä sul-
jettu kunnolla; 3) keulaportti oli ollut jo Tallinnassa rikki, mutta silti oli lähdetty 
myrskyyn; 4) keulaporttia oli käsitelty matkan aikana, jolloin se oli auennut, eikä 
sitä saatu suljettua; 5) keulaportti oli rikkoutunut tai auennut myrskyssä.

Neljään ensimmäiseen tulkintaan sisältyy ainakin implisiittisesti ajatus Estonian 
miehistön virheistä tai huolimattomuudesta. Viides tulkinta tuli esiin vain muu-
tamissa ensimmäisen vuorokauden uutisissa, vaikka se perustui Sillasten sano-
maan. Se ei sopinut niin hyvin päivän kuluessa rakentuneeseen kertomukseen 
kuin ajatus holtittomista virolaisista jotka lähtevät liikkeelle keulaportti auki. 
Onnettomuuden syitä tutkiva kansainvälinen tutkimuskomissio päätyi onnetto-
muuden teknistä syytä pohtiessaan lähinnä viidettä vaihtoehtoa vastaavalla kan-
nalle (Final report 1997, 171–183).

Ajatus siitä, että laiva oli lähtenyt matkaan keulaportti auki tai huonosti kiin-
nitettynä ei tullut esiin Sillasten eikä muidenkaan pelastuneiden lausunnoissa.31 
Toki portin on täytynyt olla auki siinä vaiheessa, kun Sillaste näki siitä tulevan 
vettä. Uutisten puhe portin aukiolosta antaa kuitenkin ymmärtää, että onnetto-
muus johtui portin auki jättämisestä. Portin aukiolo tuli uutisotsikoihin Sillasten 
puheen journalistisen tulkinnan ja käsittelyn kautta.

Uutisotsikoiden ja uutistenlukijan puhe oli kertovaa diskurssia, uutisen metakiel-
tä, joka ohjasi raporttiosuudessa kuultavan haastatteluosuuden tulkintaa. Samalla 
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Sillasten oma puhe vahvisti journalistin kiteyttämää tulkintaa32. Vaikka Sillasten 
lausunnot eivät toistaneetkaan väitettä porttien jättämisestä auki, Sillasten pu-
heessa oli niin paljon yhteisiä elementtejä kertovan diskurssin kanssa – muun mu-
assa puhe siitä, miten vesi purskusi raollaan olevasta keulaportista autokannelle 
– että ne täyttivät toimittajan tulkintaa autentisoivan funktion. Toimittajan pu-
he avonaisesta keulaportista ilman sen yhdistämistä Sillasten puheesta poimit-
tuihin siteerauksiin ei olisi ollut yhtä vakuuttavaa. Nojautumalla edelleen osit-
tain Sillasten omiin lausuntoihin toimittaja saattoi samalla kiertää omaa vastuu-
taan epävarman syyteorian esittämisessä. (ks. Pietilä 1991, 14–15 ja 1993, 52–57; 
Tuchman 1978, 82–103)

Erilaiset ilmaisutavat voivat tietenkin perustua väärin kuulemisiin ja vääriin kään-
nöksiin. Mutta myös journalistien pyrkimys koherenttiin tarinaan saattoi vaikut-
taa siihen, miten he kuulivat asioita ja miten he kuulemaansa tulkitsivat. Ne suo-
malaisen kulttuurin virolaisia koskevat ajattelumallit, joissa virolaiset samastetaan 
”venäläiseen työkulttuuriin”, ilmiselvästi ohjasivat Sillasten puheen referointia. 
Toimittajien ennakkokäsitykset virolaisista merimiehistä sekä niiden tueksi aa-
mun tunteina tuotettu tarinallinen konteksti mitä ilmeisimmin vaikuttivat epä-
selvän informaation tulkitsemiseen ja muuttamiseen.

Miksi sitten ajatus keulaportin aukiolosta ilmaistiin niin epämääräisesti ja mo-
nin sanamuodoin? Ehkä siksi, että toimittajien keskuudessa levinneen käsityksen 
mukaan laiva oli liikkeellä keulaportti auki tai huonosti suljettuna, mutta kenel-
läkään ei ollut suoraa sitaattia siitä, että Sillaste olisi sanonut niin.

V vaihe: Sillasten tarinasta luodun tulkinnan vahvistaminen. Aivan kuten lastin liik-
kumisteoriassa myös keulaporttiteoriassa alettiin pian esittää perusteluja ja todis-
teita uuden teorian tueksi. Merkittävimmin ajatusta keulaportin auki jättämises-
tä vahvisti tapahtuman rinnastaminen autolautta Herald of Free Enterprisen kaa-
tumiseen keulaportin auki jättämisen vuoksi33. STT rinnasti tapahtuman hyvin 
suoraviivaisesti tuohon onnettomuuteen:

30 Transformaatioilla tarkoitetaan uutisen esiintyjien (mm. uutisessa referoitujen tai haas-
tateltujen henkilöiden) lausuntojen muuttamista kertojan diskurssiksi esimerkiksi tiivistä-
mällä, jättämällä joitakin aineksia pois, korvaamalla ja sulauttamalla yhteen alkuperäisiä 
”syvävirkkeitä” uusiksi ”pintavirkkeiksi”. Pietilä jakaa esiintyjän diskurssin vastaanoton ja 
välityksen journalismissa kolmenlaisiksi tapauksiksi: (1) suorassa ja epäsuorassa esityksessä 
kertojan ja esiintyjän diskurssin raja säilyy selvänä; (2) epämääräistävissä transformaatiois-
sa puheaktien puheluonne hämärtyy, ja kertojan ja esiintyjän diskurssin raja muuttuu epä-
selväksi; (3) radikaaleissa transformaatioissa puheaktien puheluonne on hävinnyt, ja kerto-
ja on sulattanut ne täysin osaksi omaa diskurssiaan. (Pietilä 1991, 9–11)  

31 Helsingin Sanomat 29.9. viittasi muualta kuin pelastuneilta saamaansa lausuntoon, jon-
ka mukaan Estonia olisi lähtenyt onnettomuutta edeltävänä iltana Tallinnan satamasta keu-
laportti avoinna.

32 Journalistisessa prosessissa transformoidun diskurssin ja Sillasten ”aidon” puheen yhdistel-
mä toimi Veikko Pietilän kuvaamalla tavalla: ”Joidenkin tietojen esittäminen esiintyjien pu-
heakteihin sisältyvinä autentisoi myös niitä tietoja, jotka kertoja on irrottanut alkuperäisestä 
puhepohjastaan ja siirtänyt omaan diskurssiinsa.” (Pietilä 1991, 15)33 Maaliskuussa 1987 au-
tolautta Herald of Free Enterprise kaatui Belgian Zeebrüggenin edustalla puolitoista minuut-
tia satamasta lähdön jälkeen, koska sen autoportti oli jätetty satamasta lähtiessä auki.
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Näyte 4.11. (STT klo 15.17)
Englannin haveri seitsemän vuoden takaa osoittaa: Jos autolautan portit jäävät auki, 
alus voi upota hyvinkin nopeasti. Tämän osoitti jo Englannin kanaalissa vuonna 1987 
tapahtunut lauttaturma (--) Onnettomuudessa menehtyi noin 200 ihmistä. Tuoreim-
pien haastattelujen mukaan myös Estonia-autolautan onnettomuus olisi saattanut joh-
tua siitä, että autokannen portti olisi jäänyt auki. 

Noin neljä tuntia Sillasten kertomuksen ensimmäisen uutisoinnin jälkeen STT 
toi ensi kertaa esiin vasta-argumentteja keulaportin auki jättämistä koskeval-
le teorialle lainaamalla Englannin meriliikenteen turvallisuutta valvovan viras-
ton tutkijan Tom Allanin toteamusta: ”Jos portti oli auki, kuinka ihmeessä lautta 
pääsi niin pitkälle lähtösatamastaan täyttymättä vedellä ja uppoamatta?” (STT klo 
16.28) Mutta samassa uutisessaan STT jatkoi todisteiden esittämistä aikaisem-
man keulaporttiteorian tueksi: uutistoimisto kertoi, että Estonian autoportin tii-
visteet eivät olleet täysin kunnossa. Tästä oli kuultu laivassa torstai-iltana vierail-
leilta tarkastajilta. Uutista kuluneista tiivisteistä toistettiin illan kuluessa, vaikka 
samalla tuotiin esiin, että ne eivät voineet olla onnettomuuden alkusyy. Joka ta-
pauksessa tiivisteiden puutteet oli taas yksi konkreettinen todiste vahvistamaan 
käsitystä virolaisten huolimattomuudesta. MTV oli saanut klo 19 lähetykseensä 
lisätodisteeksi ruotsalaisen liikemiehen haastattelun, jossa tämä kertoi seikkape-
räisesti, miten hän oli Tallinnan satamassa havainnut Estonian ”oven” sulkeutu-
neen toispuoleisesti.

Illan kuluessa STT lainasi kansainvälisen merenkulkujärjestön pääsihteeriä, jonka 
mukaan 80 % merionnettomuuksista johtuu inhimillisistä erehdyksistä. Viittaus 
inhimillisiin erehdyksiin sopi hyvin vahvistamaan sekä ajatusta lastin kiinnittä-
mättä jättämisestä että kaikkia mahdollisia tulkintoja epämääräisistä keulaport-
tilauseista.

Viiden jälkeen iltapäivällä STT välitti onnettomuudessa pelastuneen hollantilai-
sen rekkakuljettajan kertomuksen, jonka mukaan Estonian rekkoja ei kiinnitet-
ty ollenkaan kettingeillä: 

Näyte 4.12. (STT klo 17.19)
23-vuotias hollantilainen oli kysellyt kiinnityksestä aluksen miehistöltä, mutta he oli-
vat vakuuttaneet, ettei asiaa tarvitse murehtia.

Miehistön vastauksen muotoilu on moniselitteinen. Se voi tarkoittaa, että miehis-
tö on halunnut rauhoittaa kuljettajaa, että kyllä asia hoidetaan. Yhtä lailla sen voi 
tulkita välinpitämättömyydeksi rekkojen kiinnittämisessä.34 Uutisen vastaanotto-
kontekstissa, jossa epäilyt Estonian miehistöä kohtaan oli herätetty, se todennäköi-
sesti on tulkittu jälkimmäisellä tavalla. Myös uutisen otsikko – ”Rekkakuljettaja: 
Rekkoja ei kiinnitetty” – vahvistaa tämän tulkinnan.

Vaikka veden tulo keulaportista muuttui illan kuluessa vallitsevaksi selityksek-

34 Myöhemmässä pienilevikkisessä ammattilehdessä julkaistussa haastattelussa sama hol-
lantilainen rekkakuski Stefan Duyndam kertaa saamansa laivamiehen vastauksen ja jatkaa: 
”Ehkä he sitoivat kuorman vasta kun autokansi oli täynnä.” (Ajolinja 19.10.1994)
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si, hollantilaisen rekkakuskin kertomus toistettiin useaan otteeseen ensimmäi-
sen päivän radio- ja Tv-uutisissa sekä seuraavan päivän lehdissä. Se sopi hyvin yh-
teen myöhemmin esitetyn arvelun kanssa, jonka mukaan irti päässeet rekat olisi-
vat rikkoneet keulaportin.

4.3.2. Journalistinen kulttuuri tarinan rakentajana
Tarkoituksenani ei ole kritisoida toimittajia siitä, että he eivät heti ensimmäise-
nä päivänä osanneet kertoa sitä, minkä nyt tiedämme onnettomuuden syystä. 
Esitettävä media-aineisto on vain hyvä esimerkkitapaus sen kuvaamiseksi, miten 
journalismi käytännössä toimii kiireisessä ja epäselvässä tilanteessa. Toimintamalli 
ei ole vain journalisteille ominainen, vaan yleisinhimillinen: kun ei tiedetä, luul-
laan. Kun luullaan, stereotypiat ja kulttuuriset ajattelumallit nousevat ohjaamaan 
hajanaisten palasten kokoamista eheäksi selitykseksi. Analyysi osoittaa, miten tie-
dotusvälineet rakensivat hajanaisista palasista koherentin tarinan onnettomuu-
den syystä.

Onnettomuuspäivän aamuna laivan uppoamisesta oli saatavilla äärimmäisen vä-
hän faktoja: silminnäkijöitä ei ollut, ja viranomaiset ja asiantuntijat olivat halutto-
mia kommentoimaan onnettomuuden syytä. Tällaisessa tilanteessa kulttuurises-
sa muistissa olevien ajattelumallien merkitys tapahtuman tulkitsemisessa kasvoi 
poikkeuksellisen suureksi. Vähitellen tippuvat tiedon palaset suhteutettiin kult-
tuurisiin odotuksiin, ja niin aamupäivän aikana syntyi ensimmäinen suhteellisen 
ehyt tulkintamalli: kiinnittämättömän lastin siirtyminen ja laivan kaatuminen 
sen tuloksena. Tämä ensimmäinen tulkintamalli oli vahvasti kontekstoimassa il-
tapäivällä saatua lisäinformaatiota.

Uutiskertomuksen rakentamisessa voidaan nähdä kolme ”tarinatasoa”.

Ensimmäisen, suomalaisen yhteiskunnan kulttuuriseen muistiin perustuvan tari-
nan juoni rakentui Viron menneisyydestä osana Neuvostoliittoa. Tähän tasoon 
oli helppo liittää ajatus holtittomasta turvallisuuskulttuurista ja virolaisten koke-
mattomuudesta suurten nykyaikaisten alusten käyttäjinä. Kuten aina, konteksti 
oli mukana vaikuttamassa, mitä kulttuurisesta muistista valittiin ja mitkä ajat-
telumallit aktuaalistuivat. Tässä tilanteesta ei valikoitu Viron 1980-luvun lopun 
kansallisuusliikkeeseen liittyviä ajattelumalleja, jotka nekin olivat yhtä lailla osa 
Viron menneisyyttä osana Neuvostoliittoa.

Tarinan rakentamisen toinen taso liittyi journalistiseen muistiin. Journalistisiin ru-
tiineihin kuuluu uutistapahtumien kytkeminen aikaisempiin vastaaviin tilantei-
siin. Niinpä Estonian uppoaminenkin pyrittiin nopeasti sovittamaan aikaisem-
pien merionnettomuuksien pohjalta luotuihin kertomusrakenteisiin. Sellaisia löy-
tyikin, kaksi muiden edellä: laivan kaatuminen joko lastin liikkumisen seurauk-
sena (mallina aikaisemmat rahtilaivaonnettomuudet Itämerellä) tai keulaportin 
auki jättämisen johdosta (mallina Herald of Free Enterprisen kaatuminen vuon-
na 1987).

Kolmas taso - uutispäivän tarina - rakentui niistä aineksista ja palasista, joita on-
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nettomuuspäivän aikana kertyi journalistien käytettäväksi: tiedoista, arvailuis-
ta sekä asiantuntijoiden ja ennen kaikkea toisten journalistien esittämistä selitys-
malleista.

Kaksi ensimmäistä tarinatasoa olivat rakentamassa kolmatta. Ensimmäinen eli 
syväkulttuurinen tarinataso ohjasi sitä, mitä kertyvistä aineksista otettiin mu-
kaan uutispäivän tarinaan ja miten saatuja tiedon palasia järjestettiin ja tulkittiin. 
Tarvittaessa aineistona olevia henkilöiden puheita (esimerkiksi Sillasten haastat-
telulausuntoja) referoitiin niin epämääräisesti, että lopputulos sopi koherentin ta-
rinan kehyksiin.

Suomessa vallitsevaan läntiseen journalistiseen kulttuuriin kuuluu pyrkimys pel-
kistää uutisaineisto selkeäksi, koherentiksi tarinaksi. Kysymys ei ole toimittajien 
tietoisesta tarinan rakentamisen suunnitelmasta, vaan siitä, miten kulttuuriset asi-
oiden jäsentämistavat ja toimittajien rutiinit vaikuttavat työssä, jossa hajanaisis-
ta paloista kiireen keskellä rakennetaan uutista. Toki Estonia-uutisissa julkaistiin 
paljon em. kertomusten kanssa ristiriitaista aineistoa. Rationaalisen selityksen ja 
koherentin tarinan tavoittelu on kuitenkin mitä ilmeisimmin ohjannut toimitta-
jien tiedonhankintaa, lähteiden valintaa ja näiden lausuntojen käyttöä.

Pelkistetty esimerkki johdonmukaisen tarinan kehittelystä on Ilta-Sanomien jut-
tu ”Tapahtuiko kaikki näin?” Otsikon kysymysmuoto ja sekä viittaus siihen, et-
tä kysymyksessä on ”yksi mahdollinen versio siitä, miten kaikki todellisuudessa ta-
pahtui”, toimivat jutun kirjoittajaa suojaavana takaporttina. Seuraava tiivistys ku-
vaa jutun argumentoinnin etenemistä johdonmukaisesti ja uskottavasti vaiheit-
tain (IS 29.9.):

1. Keulaportissa vikaa jo satamassa (viittaus ruotsalaisten tarkastajien havait-
semiin vikoihin tiivisteissä);
2. Kiinnityksessä puutteita (viittaus hollantilaisen rekkakuskin kertomuk-
seen);
3. Kiinnitykset löystyivät (jos lati ”ylipäätään on kiinnitetty, kettingit löysty-
vät kovassa merenkäynnissä”);
4. Keulaportti vuotaa vettä (”koska koneistossa on vikaa, kaikki salvat eivät 
mene kiinni” ):
5. Lasti lähtee liikkeelle (alukseen jo vuotaneen veden ja kallistumisen vuok-
si lasti lähtee liikkeelle, rekkoja kaatuu vasten aluksen laitoja ja viallista keula-
porttia, jolloin rako suurenee);
6. Ruumassa vellova vesi kaataa laivan.

Kursivoidut kohdat, erityisesti viittaus koneistossa olleeseen vikaan, ovat esimerk-
kejä tarinaan sopivista palasista, jotka oli valittu tai kehitelty suuresta onnettomuu-
den syytä koskevien arvailujen joukosta. Varmasti Ilta-Sanomien tiedossa on ollut 
asiantuntijoiden ja silminnäkijöiden lausunnoista paljon muitakin seikkoja, mutta 
juttuun valittujen palasten avulla saatiin rakennettua johdonmukainen tarina.
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4.3.3. Faktuaalistaminen virolaisten syyllisyyttä rakentamassa35

Journalismin tutkimuksessa on käsitelty paljon medioiden taipumusta rakentaa 
uutisista – erityisesti tämä koskee onnettomuusuutisia – kertomuksia tai draamo-
ja, joissa niin syyllisillä kuin sankareillakin on keskeinen rooli. Monimutkaisten 
tapahtumien tiivistäminen kulttuurisesti tuttuihin narratiivisiin malleihin so-
piviksi lisää uutisen kiinnostavuutta ja helpottaa sen ymmärtämistä. Sankarit ja 
syylliset on helppo sijoittaa länsimaisessa kulttuurissa vallitsevaan hyvän ja pa-
han dikotomiaan.

Sankareiden ja syyllisten – ja onnettomuustapauksissa myös uhrien – kuvaami-
nen merkitsee tapahtuman personoimista ja emotionaalisten aspektien painottu-
mista. Uutistapahtumien henkilöiminen tekee niistä entistä viihteellisempiä, mi-
kä taas nostaa levikki- ja katsojalukuja.

Uutisjournalismin tarkastelu kertomuksina, draamoina tai viihteenä ei merkitse, 
että uutiset olisivat sellaisia toimittajien tietoisen suunnittelun tuloksina. Yhtä hy-
vin kysymys saattaa olla tiedostamattomien kulttuuristen ajattelumallien ja myyt-
tien aktuaalistumisesta rutiininomaisessa journalistisessa työprosessissa. Kun ka-
tastrofit pelkistetään selkeiksi ja havainnollisiksi uutisiksi, sankarit ja uhrit ovat 
niiden luonnollisia toimijoita. Syyllisten etsiminen ja esittäminen voi olla tietoi-
sempi ratkaisu; uutisen myynnin lisäksi sitä voidaan puolustella vetoamalla jour-
nalismin kriittiseen tehtävään.

Suomalaisten medioiden Estonia-uutisoinnin kiistattomia sankareita olivat suo-
malaiset pelastajat, ennen kaikkea helikoptereiden pintapelastajat sekä pelastus-
organisaatiota johtanut kommodori Raimo Tiilikainen (Raittila 1996a, 32–36 
ja 168–177). Syyllisyyden esittäminen ja syyllisten nimeäminen ei ollut lähes-
kään yhtä kiistatonta ja selvää. Kun seuraavassa tarkastelen Estonian uppoami-
seen liittyviä syyllistäviä ilmaisuja suomalaisissa tiedotusvälineissä, kyse on vain 
mediatekstien tulkinnoista, enkä ota minkäänlaista kantaa ”todelliseen” syylli-
seen tai syyllisiin.

Syyllisyys esiintyi juttujen teemana suhteellisen harvoin (ks. kuvio 4.2). Ylivoi-
maisesti useimmin syylliseksi onnettomuuteen nimettiin Estonian virolainen kap-
teeni tai miehistö. Toisaalta aineistossa oli paljon sellaisia lausumia, joissa kiistet-
tiin miehistön syyllisyys. Toiseksi useimmin syyllistettiin Estline-yhtiö tai sen 
omistajat. Eri maiden laivaturvallisuudesta huolehtivia viranomaisia syyllistet-
tiin vain harvoin.

Virolaisia syyllistävien lausumien esittäjinä olivat pääasiassa suomalaiset ja ryh-
mä ”muut kansallisuudet”. Ruotsalaiset esiintyivät suomalaisissa tiedotusvälineis-
sä harvoin laivan uppoamista koskevien syyllisyyslausumien lähteinä. Virolais-
ten esittämät argumentit puolestaan painottivat miehistön syyttömyyttä onnet-
tomuuteen (kuvio 4.3)

34 Myöhemmässä pienilevikkisessä ammattilehdessä julkaistussa haastattelussa sama hol-
lantilainen rekkakuski Stefan Duyndam kertaa saamansa laivamiehen vastauksen ja jatkaa: 
“Ehkä he sitoivat kuorman vasta kun autokansi oli täynnä.” (Ajolinja 19.10.1994)
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Estline (kansalaisuus määrittelemättä)   

Estonian virolaiset omistajat

Estonian ruotsalaiset omistajat

Estonian miehistö tai kapteeni

Suomalainen viranomainen

Ruotsalainen viranomainen

Virolainen viranomainen

Syyllisyyden pohdinta syyllistämättä

Muu syyllinen

Estonian miehistö ei ole syyllinen

Miehistö toimi onnettomuudessa oikein

Syyllisyyden käsittelyn torjuminen
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Kuvio 4.2. Syyllisyyttä koskevat lausumat 28.9.–26.11.1994  
(yhteensä 203 lausumaa)

Määrällisessä analyysissä Estonia-onnettomuutta koskevasta sanomalehti-, radio- ja tv-aineistosta poimittiin ja 
koodattiin jokainen lausuma, joka liittyi syyllisyyteen laivan uppoamiseen. Eksplisiittisesti syyllisyyteen liittyviä 
lausumia löytyi pari sataa, ja niistäkin lähes kolmannes oli syyllisyyden kiistäviä. Syyllisyyden esittämisessä suo-
raa syyllistämistä merkittävämpiä olivatkin erilaiset implisiittiset tekstuaaliset keinot, mm. tässä luvussa eritel-
ty faktuaalistaminen.

Koska huomattava osa virolaisia syyllistäviksi tulkittavista tekstikohdista oli kier-
toilmaisuja tai muuten implisiittistä syyllistämistä – eikä siten luokiteltavissa mää-
rälliseen analyysiin – kiinnitän kvalitatiivisessa tarkastelussa erityistä huomiota 
määrällisen tarkastelun ulkopuolelle jäävään epäsuoraan syyllistämiseen. Tarkas-
teltavat tekstikatkelmat on valittu ”yksipuolisesti”; toki olisi löytynyt esimerkkejä 
teksteistä, joissa kiistetään laivan miehistön syyllisyys. Kun tarkoitus on kertoa, 
millaisin keinoin virolaisia syyllistäviä tulkintoja tuotettiin, yksipuolisuus esimerk-
kien valinnassa on perusteltua. Määrällisen analyysin tulokset osoittivat, että mie-
histöä syyllistävät lausumat eivät kuitenkaan olleet poikkeustapauksia.

Käytännön journalismin näkökulmasta analyysi voi antaa virikkeitä keskusteluun 
syyllistämisestä tilanteessa, jossa ”todellinen syyllinen” on vielä arvailujen varas-
sa.  Samankaltainen ennenaikaisen syyllistämisen ongelma tuli esiin huhtikuussa 
1995 Oklahoman pommiräjäytyksen yhteydessä, kun toimittajat kiirehtivät esittä-
mään spekulaatioita arabi- ja muslimiryhmien syyllisyydestä.
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Kuvio 4.3. Syyllisyyttä koskevat lausumat esittäjänsä kansalaisuuden 
mukaan 28.9.–26.11.1994 (yhteensä 159 lausumaa)

Miehistön, Estlinen ja viranomaisten syyllisyyteen liittyvät lausumat niiden esittäjien kansalaisuuden mukaan ryh-
miteltynä (esittäjinä suomalaiset, ruotsalaiset, virolaiset ja muut). ”Miehistö syytön” sisältää kuvion 4.2. kohdat 
”miehistö ei syyllinen” sekä ”miehistö toimi onnettomuudessa oikein”. Estline sisältää myös sen ruotsalaiset ja vi-
rolaiset omistajat. ”Viranomaiset” sisältää kaikkien kolmen maan viranomaiset. Kuvion luvut ovat esitettyjen lau-
sumien lukumääriä.

SUOMALAINEN
Miehistö

Estline

Viranomaiset

RUOTSALAINEN
Miehistö

Estline

Viranomaiset

VIROLAINEN
Miehistö

Estline

Viranomaiset

MUU
Miehistö

Estline

Viranomaiset

0-10-20-30 10 20 30 40 50

SYYTÖN SYYLLINEN

Virolaisia merimiehiä syyllistettiin joko yleisesti tai sitten Estonian uppoamiseen 
mahdollisesti johtaneista konkreettisista virheistä. Yleisen tason syytöksissä viitat-
tiin virolaiseen merimieskulttuuriin, välinpitämättömyyteen turvallisuusasioissa, 
Viron jälkeenjääneisyyteen sekä neuvostovallan ja venäläisyyden perintöön.

Konkreettisesti Estonian miehistöä ja kapteenia syyllistettiin puhumalla lastin 
kiinnittämättä jättämisestä, keulaportin jättämisestä auki tai sulkemisesta huo-
nosti, autorampin tiivisteiden vioista, liian kovasta vauhdista sekä laiminlyön-
neistä laivan huollossa ja turvallisuustarkastuksissa. Edellä luetellut liittyivät ka-
tastrofin alkusyyhyn. Lisäksi miehistöä ja kapteenia syyllistettiin virheistä ongel-
mien havaitsemisen jälkeen: väärin tehdystä laivan kääntämisestä takaisinpäin, 
mayday-hätäkutsun viivyttämisestä sekä siitä, että matkustajia ja miehistöä ei va-
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roitettu ajoissa eikä miehistö auttanut matkustajia. Myös laivan satelliittipoijujen 
toimimattomuutta ihmeteltiin.

Yksiselitteisesti syyllistäviä juttuja ei ollut kovin paljon, mutta määrällinen vertai-
lu hämärtää erilaisten juttujen ilmaisuvoiman: jo muutama suuri syyllistävä ot-
sikko ja iltapäivälehden mainosjuliste saattoivat vaikuttaa voimakkaammin kuin 
kymmenet neutraalit tai virolaisia puolustavat jutut. Usein syyllistävät väitteet ja 
kysymykset tasapainotettiin vasta-argumenteilla, joilla miehistön syyllisyys kiis-
tettiin. Tällainen esitystapa loi neutraalin ja tasapuolisen vaikutelman. Juttujen 
tulkinnan kulttuurinen konteksti mahdollisti kuitenkin sen, että ristiriitaisista 
väitteistä jäivät mieleen virolaisia syyllistävät argumentit.

Merkittävin tapa syyllistää virolaisia merimiehiä liittyi onnettomuuden syyn ja 
syyllisyyden yhteen kietoutumiseen, jota käsittelin jo luvussa 4.3.2. Esimerkkejä 
eksplisiittisestä syyllistämisestä olivat jotkut otsikot ja iltapäivälehtien lööpit. Lau-
antaina 1. lokakuuta Iltalehden mainosjuliste väitti Estonian hätäsanoman viipy-
misen aiheuttaneen satojen ihmisten kuoleman. Saman päivän Ilta-Sanomat puo-
lestaan kysyi, miksi miehistö ei auttanut Estonian matkustajia pelastautumisessa. 
Vastaavanlaisia syyllistäviä otsikoita oli useissa lehdissä.

Viikko onnettomuuden jälkeen ilmestyneen Apu-lehden artikkeli on esimerk-
ki implisiittisesti syyllistävästä journalismista. Lehden kannessa oli kuva Estonian 
uhrien arkuista ja päällä teksti: ”Miksi? Suru ja syyllisyys” (Apu 7.10.1994). Sisäsi-
vun Viron tunnelmista kertovan raportin otsikkona oli ”Jälleen itsenäistyneen Vi-
ron lamaannuttivat suru ja syyllisyys”. Itse jutussa virolaiset haastateltavat torjuivat 
moneen kertaan Estonian miehistön syyllisyyden; määrällisesti jutussa oli paljon 
enemmän syyllisyyden kiistävää kuin syyllistävää ainesta. Kuitenkin otsikointi ja 
sen pohjalta lähtenyt jutun kysymyksenasettelu tekivät artikkelista suomalaisessa 
kontekstissa vahvasti virolaisten syyllisyyttä korostavan. Itse asiassa pelkkä syyl-
lisyys-sanan toisto Viro-raportin otsikoissa loi syyllistävän vaikutelman.

Yleisimpiä kiertoilmaisuja syyllisyyden esittämisessä olivat kysymykset ja retori-
set kysymykset sekä ns. jos-retoriikka. Ne ovat keinoja, joilla toimittaja voi esittää 
epävarmoja väitteitä ja samalla vetäytyä itse vastuusta, jos ko. kysymykset tai väit-
teet myöhemmin osoittautuivat virheellisiksi. Usein tällainen ehdollistava onnetto-
muuden syiden tai miehistön käyttäytymisen kuvaaminen jatkui muodossa, jossa 
aluksi epävarmana esitettyyn ajatukseen suhtauduttiin myöhemmin jutussa kuin 
tosiasiaan. Nimitän tällaista retorista keinoa faktuaalistamiseksi. Joissakin tapauk-
sissa faktuaalistaminen on saattanut olla tietoista, mutta useimmiten se on varmaan 
ollut tahatonta journalistisen käytännön edellyttämää tekstin pelkistämistä.

Apu-lehden pääkirjoitus käyttää samanaikaisesti retorisia kysymyksiä, rinnastus-
ta Englannin kanaalin onnettomuuteen sekä jos-retoriikkaa:

Näyte 4.13.  (Apu 7.10.)
Miten keulaportin turvatarkastus voi jälleen pettää [1] niin kuin kaksi vuotta aikai-
semmin Englannin kanaalissa [2], missä hukkui suuri määrä ihmisiä. Miksi Estonian 
kapteeni ei reagoinut aiemmin [3], jos laiva kärsi kone- ja sähköongelmista? [4]
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Ensimmäisen virkkeen kysymys [1] faktuaalistaa ajatuksen turvatarkastuksen 
pettämisestä; sana ” jälleen” sekä lause [2] vahvistajat faktan rinnastamalla tapa-
uksen yksiselitteisesti Zeebrüggenin onnettomuuteen. Jos-lause [4] faktuaalistaa 
ehdollisesti sitä edeltävän kysymysmuodossa esitetyn väitteen kapteenin virhees-
tä [3]. Näennäisestä pohtivuudestaan huolimatta lauseiden muodostama koko-
naisuus faktuaalistaa kaksi väitettä: Estonian turvatarkastus petti ja kapteeni ei 
reagoinut ajoissa; väitteitä pehmentävät kysymykset liittyvät vain siihen, miten ja 
miksi niin tapahtui.

Sillasten tarinan faktuaalistaminen sanomalehdissä. Epäselvät ja vaihtelevat ilmai-
sut, joilla Sillasten kertomusta referoitiin onnettomuuspäivänä sähköisissä vies-
timissä, toistuivat seuraavan päivän sanomalehdissä. Premiäärisivuilla ei yleen-
sä julkaistu samankaltaisia voimakkaita tulkintoja keulaportin avonaisuudesta 
kuin edellisen päivän STT:n uutisissa sekä sähköisten viestinten uutisten johdan-
tolauseissa. Lehdissä keulaportin aukioloon viittaavat tulkinnat tulivat esiin vas-
ta sisäsivuilla toimittajien kertovan diskurssin tai haastateltavien puheiden kaut-
ta, ei kuitenkaan tapahtuman silminnäkijöiden eli Sillasten ja muiden laivamies-
ten haastattelulausunnoissa.

Lehtien esitystapa poikkesi tässä journalistisesta normaalikäytännöstä: yleensähän 
esitetään etusivulla huomion kiinnittävä kärjistys, jota sitten varsinaisessa jutussa 
tarvittaessa tasapainotetaan. 29.9. ilmestyneiden lehtien etusivujen varovaiset muo-
toilut vahvistavat käsitystä, jonka mukaan journalisteilla ei ollut riittävää näyttöä 
keulaportin aukiolosta, ja siksi sitä ei laitettu etusivulle. Sisäsivujen jutuissa asia 
ilmaistiin kuitenkin suoraan tai erilaisin epämääräisin viittauksin36.

Aamulehden etusivulla asia ilmaistiin Sillasten lausuntoa muuntamatta (”keulapor-
tista alkoi tulvia vettä sisään autokannelle” ), kun taas sisäsivun raportissa Estonian 
uppoaminen rinnastettiin Herald of Free Enterprisen uppoamiseen:

Näyte 4.14. (Aamulehti 29.9.)
Jos pelastuneen konemiehen kertomus pitää paikkansa, Saaristomerellä toistui Belgian 
onnettomuus [1] (--) Sekä englantilaisen autolautan että Estonian keulaportin auki-
oloa [2] pidetään yleensä mysteeriona. Näin ei voi tapahtua suomalaisissa autolautois-
sa [3]. (--) Jos lastausportit ovat pettäneet jo satamassa, laiminlyönti on kauhea [4]. 
Suomen ja Ruotsin autolautoilla ei tällaista pääse tapahtumaan [5]. (--) Enää ei saa 
tapahtua tällaisia laiminlyöntejä [6].

Faktuaalistaminen etenee Aamulehden jutussa vaiheittain. Päälause [1] nimeää 
onnettomuuden syyn yksiselitteisesti, mutta sitä edeltävä jos-sivulause ehdollis-
taa syytöksen. Varaukseton puhe Estonian keulaportin aukiolosta [2] faktuaalis-
taa ensimmäisen kerran edellä esitetyn rinnastuksen, ja lause [3] vahvistaa asian. 
Syyttävä viittaus kauheaan laiminlyöntiin [4] pehmennetään jälleen jos-lauseella, 
mutta sen jälkeen lauseissa [5] ja [6] aikaisemmin ehdollistettuun laiminlyöntiin 

36 Tässä esitettyjen Aamulehden ja Helsingin Sanomien lisäksi samankaltainen faktuaa-
listaminen tuli esiin Turun Sanomien ja Hufvudstadbladetin sisäsivuilla (Raittila 1996a, 
148).
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suhtaudutaan jo faktana. Samalla tehdään selvä ero yhtäältä Suomen ja Ruotsin 
ja toisaalta Viron autolauttojen välille.

Helsingin Sanomat kertoo premiäärisivullaan Estonian lähteneen Tallinnan sata-
masta visiiri ylhäällä. Heti sen perään lehti viittaa Herald of Free Enterprisen kaa-
tumiseen vuonna 1987. Näiden kahden asian sijoittaminen juttuun peräkkäin37 
luo mielikuvan, että taas onnettomuuden syynä oli keulaportin jättäminen au-
ki tai sulkeminen huonosti, vaikka HS ei saman sivun referoinnissa muutakaan 
Sillasten kertomusta portin auki jättämiseksi. Pääkirjoituksensa Helsingin Sanomat 
otsikoi syyttävästi:

Näyte 4.15. (Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 29.9.)
Laiminlyönneille tuli hirvittävä hinta
(--) Jos pelastuneiden kuvaukset tapahtumien kulusta pitävät paikkansa [1], silti pääsi 
tapahtumaan alkeellisin mahdollinen laiminlyönti [2]: Autokannen ulompi etuport-
ti oli jätetty kunnollisesti sulkematta [3] ja rekat olivat ilmeisesti kiinnittämättä! [4] 
Kuinka se oli mahdollista? [5] Varmojen johtopäätösten teko saattaa olla ennenaikais-
ta [6]. Mieleen tulee epäilys [7], että portissa oli toimintahäiriö [8], jonka vakavuu-
delta yksinkertaisesti ummistettiin silmät jo satamassa [9]. Jos näin oli [10], leväperäi-
syyden hinta muodostui hirvittävän korkeaksi [11].

Helsingin Sanomien pääkirjoituskatkelma koostuu arvauksista, kategorisista syy-
töksistä sekä niitä ehdollistavista varauksista. Lehti välttää ennenaikaisen syyllistä-
misen jos-lauseella [1], mutta sitä seuraavan päälauseen [2] sisältö yhdistyy pääkir-
joituksen yksiselitteiseen otsikkoon ”Laiminlyönneille tuli hirvittävä hinta”. Sitten 
seuraa kaksi arvausta konkreettisista laiminlyönneistä [3–4], joista jälkimmäis-
tä lievennetään sanalla ” ilmeisesti”, mutta samalla syyllistävää kokonaisuutta vah-
vistetaan huutomerkillä [4]. Otsikon lisäksi kysymys ”kuinka se on mahdollista?” 
[5] faktuaalistaa edellisessä kappaleessa ilmaistun mahdollisuuden. Kahden epä-
varmuutta korostavan lauseen [6–7] jälkeen seuraa arvaus toimintahäiriöstä [8] ja 
siihen liittyvä virolaisten vastuuttomuutta painottava jatkoarvaus [9]. Syyllistävää 
otsikkoa tukeva lause [11] on taas ehdollistettu jos-lauseella [10]. Seuraamusten, 
yleisön tulkintojen kannalta tällainenkin varovainen esitystapa saattoi vahvistaa 
mielikuvaa virolaisten syyllisyydestä yhtä paljon kuin yksiselitteiset syytökset.

Radio ja TV: faktuaalistaminen keskustelun vuorovaikutuksen kautta. Radiossa ja 
televisiossa toimittaja pystyy omilla juonnoillaan, välikommenteillaan ja kysymyk-
sillään ohjailemaan ja kontekstoimaan jutussa esiintyvien haastateltavien puhetta. 
Faktuaalistava tulkinta voi syntyä vuorovaikutuksen kuluessa, vaikka haastatelta-
va ei tietoisesti vahvistaisikaan kysymyksessä esitettyä väitettä.

Näyte 4.16. (Radiomafian pressiklubi 28.9. noin klo 13.45)
(Yleisradion Tv-uutisten juontaja on Radiomafian toimittajien haastateltavana.) 
Radiomafian toimittaja: ”Lähteekö nyt syyllisten haku [1] liikkeelle siitä yhdestä au-

37 Tässä on kysymys journalistiseen esitysjärjestykseen liittyvästä ”tilannekoherenssista” (lo-
cal coherence; ks. van Dijk 1988b, 61–69); sama ilmiö tuli esiin STT:n ja radion onnetto-
muusaamupäivän uutisissa, joissa sijoitettiin arvelu lastin liikkumisesta ja pelastuneen mat-
kustajan kertomus autokannelta kuuluneesta ryminästä peräkkäisiin lauseisiin.
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ki jääneestä autoportista [2], virolaisten merimiesten ammattitaidosta [3] vai mistä?”
Tv-juontaja: ”Kyllä se varmaan näistä kaikista lähtee [4]. Eikä se yks selitys löydy tä-
hän iltaan puoli yhdeksään mennessä, vaan (--)” (jatkaa puhetta siitä, miten syyt 
voivat olla monenlaisia ja niiden selvittäminen voi kestää kuukausia). 

Näytteessä 4.16 radiotoimittajan kysymys on poikkeuksellinen, koska siinä puhu-
taan avoimesti syyllisten hakemisesta [1] eikä syystä. Muotoilu ”siitä yhdestä au-
ki jääneestä autoportista” [2] on faktuaalistava ilmaisu; sen perusteella keulapor-
tin auki jäämiseen suhtaudutaan jo tosiasiana. Tv-juontajan vastaus saattaa olla 
tavanomaiseen keskustelukulttuuriin kuuluva avaus, jossa ei haluta tyrmätä toi-
sen keskustelijan näkökohtia. Muotoilu ”kyllä se varmaan näistä kaikista lähtee” 
[4] kuitenkin vahvistaa radiotoimittajan kysymyksen autoporttia koskevan fak-
tuaalistamisen [2] sekä virolaisten merimiesten ammattitaitoon kohdistetut epäi-
lykset [3]. Vastaajana olevan juontajan tarkoituksesta riippumatta näytteen 4.16 
keskustelujakso vahvistaa mielikuvaa leväperäisistä virolaisista merimiehistä, jot-
ka unohtavat keulaportin auki myrskyyn lähtiessään.

Yleisradion Kotimaan katsauksessa 28.9. esitetyssä haastattelussa faktuaalistami-
nen eteni vaiheittain sekä kummankin keskustelijan puheenvuorojen retoristen 
ratkaisujen että keskustelun vuorovaikutuksen rakentumisen kautta.

Näyte 4.17. (Yle, TV2 / Kotimaan katsaus 28.9. klo 18:45)
(A) Studiojuonto: Silja Linen pääluottamusmies Vaasasta arvioi, että virolaisten kol-
legojen ammattitaito ja työmoraali ovat huonot [1]. Tätä väitettä tukee onnettomuu-
desta selvinneen hollantilaisen rekkakuskin silminnäkijätodistus siitä, että Estoniassa 
ei rekkoja ollut kiinnitetty kettingeillä laisinkaan [2].
Toimittaja: Jos näin on ollut [3], että keulaportti on ollut auki tai se ei ole ollut kun-
nolla kiinni, niin eikö ole tapahtunut hirvittävä virhe? 
Pääluottamusmies: Kyllä [4]. Se on suuri virhe, jos lähdetään portit auki [5].
Hollannissahan se kaatu muutamassa sekunnissa [6]. 

(B) Toimittaja: Kuinka tällaista voi tapahtua? [7]
Pääluottamusmies: Siin on inhimillinen tekijä mukana. Laiminlyödään tarkastuk-
sia. [8]
Toimittaja: Voisiko Suomessa tapahtua, suomalaisessa aluksessa tällaista? [9]
Pääluottamusmies: Ei tänä päivänä. [10]
Toimittaja: No missä on se ero? Virolaisessa aluksessa tapahtui. [11]
Pääluottamusmies: Meillä koulutus ja esimiehet ja henkilökunta toimii turvallisuus-
määräysten mukaisesti [12]. (--)
 
(C) Toimittaja: Onko virolaisen miehistön ammattitaidossa tai työmoraalissa puut-
teita? [13]
Pääluottamusmies: Vaikuttaa hiukan että työmoraali on hiukan alhainen [14].
Toimittaja:  Muutenkin kuin tämän tapauksen yhteydessä? [15]
Pääluottamusmies: No, kuulun myös unionin hallitukseen ja meillä on siellä huonoja 
kokemuksia tästä Viron merimiesporukasta [16] ja unioni on yhtenä ammattiliittona 
vaatinut ITF:n julistamisen, julistamista mukavuuslipuksi. Yhdyn heidän kantaansa 
täysipainoisesti, varsinkin tämän tapauksen jälkeen. [17]

Edellä oleva haastattelu voidaan jäsentää kolmeksi vaiheeksi. Ensimmäistä vaihet-
ta (A) voi nimittää haastattelun jos-vaiheeksi. Aluksi studiojuontajan kertova dis-
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kurssi yleistää tulevan haastattelun sisällön [1] ja vahvistaa sen uskottavuutta viit-
taamalla sitä tukevaan silminnäkijän lausuntoon [2]; itse asiassa toimittajan viit-
taus on vahvasti faktuaalistava transformaatio hollantilaisen rekkakuskin kom-
mentista (ks. näyte 4.12). Haastatteluraportin toimittaja pehmentää syyllistävää 
väitettään (”keulaportti on ollut auki -- tapahtunut hirvittävä virhe”) jos-lauseella 
[3] ja kysymysmuodolla. Haastateltava suomalainen ay-aktiivi ensin faktuaalistaa 
raskaan syytöksen yksiselitteisesti [4], ehdollistaa sen sitten jos-lauseella [5] mut-
ta vahvistaa heti perään rinnastuksella Hollannin (tarkoittaen varmaan Belgian 
Zeebrüggenia) onnettomuuteen [6].

Toinen vaihe (B) faktuaalistaa virolaisten merimiesten holtittomuuden ja tekee 
selvän eron heidän ja suomalaisten välille. Se alkaa toimittajan kysymyksellä 
[7], jossa tämä jo faktuaalistaa aluksi vain mahdollisena esitetyn tapahtuman. 
Pääluottamusmies vahvistaa faktan ja konkretisoi syytöksen [8]. Yleistävä passii-
vimuoto ”laiminlyödään tarkastuksia” on tulkittavissa niin, että kyseessä on tois-
tuva maan tapa. Toimittajan seuraava kysymys [9] ja pääluottamusmiehen vastaus 
[10] vahvistavat faktuaalistamisen. Seuraavassa kysymyksessä toimittaja faktuaalis-
taa ”hirvittävän virheen” vielä yksiselitteisemmin [11]; vastaus [12] sisältää impli-
siittisesti ajatuksen, että Virossa ei toimita turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Kolmannessa vaiheessa (C) siirrytään erityisestä yleiseen: edellä faktuaalistettu 
Estonian miehistön holtittomuus yleistetään koskemaan virolaisia merimiehiä 
yleensä. Toimittaja jatkaa esittämällä syyllistäviä kysymyksiä [13, 15], jotka pää-
luottamusmies vahvistaa, tosin kahteen kertaan hiukan-sanalla pehmentäen [14]. 
Ay-aktiivin ilmaisu ”tästä Viron merimiesporukasta” [16] ei luo kuvaa naapuri-
maan ammattitovereista, vaan jostain epämääräisestä joukosta. Loppulauseessa 
[17] pääluottamusmies käyttää onnettomuutta jo todisteena oman työmarkkina-
poliittisen kantansa tueksi.

Vaiheittain erityisestä yleiseen etenevä faktuaalistava keskustelu vahvistaa päivän 
mittaan luotua ja suomalaisten kulttuuristen odotusten mukaista ajatusta virolais-
ten holtittomuudesta onnettomuuden syynä.

Edellä kuvatut syyllistämiseen liittyvät ilmaisukeinot ovat painottuneet verbaali-
seen ilmaisuun. Seuraava esimerkki on katkelma Yleisradion TV1:n laivaturval-
lisuutta käsittelevästä ohjelmasta, jossa kuva ja puheteksti olivat yhdessä tuotta-
massa syyllistävää tulkintapotentiaalia.

Näyte 4.18. (TV1/Ykkösjuttu 2.10.1994, ks. kuvasarja 4.1)
(Toimittaja kysyy, olisiko mahdollista rakentaa laiva, joka ei uppoaisi nopeasti, vaik-
ka autokannelle tulvisi vettä. Vastaajana on telakkajohtaja Martin Saarikangas) 
Saarikangas (puolilähikuvassa): ”Jos katsotaan ensinnäkin niitä syitä, minkä takia 
autokannelle voi tulvia vettä, niin ensinnäkin pitäisi lähteä estämään nämä syyt -- 
(kuvaan Silja Symphony, kuvakulma alhaalta ylös, jolloin valkea laiva näyttää yl-
väältä, hienolta ja uudenaikaiselta)
-- silloin tullaan siihen, että laivan rakenne, sen tekninen lujuus on varsin tärkeä --
(kamera liikkuu niin, että Symphonyn avonainen - sivulle aukeava -keulaportti tu-
lee näkyviin)
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-- Sitten on keulaportin rakenne, sen lukitseminen -- 
(lähikuva Symphonyn keulaportin lukitsemislaitteista) 
-- sillä tavalla, että se ei pysty aallokossa avautumaan. Seuraavana tekijänä on meren-
kululliset taidot, miten laivaa ajetaan 
-- (kuva siirtyy Silja Symphonystä kuohuvan meren kautta kokokuvaan toisesta lai-
vasta, jonka kyljessä lukee suurin kirjaimin Tallink. Kamera suuntaa laivan kylkeen 
niin, että sana TALLINK täyttää koko ruudun) 
-- vaikeissa olosuhteissa. Ja sitten viimeisenä tulee matkustajien opastus ja miehistön 
käyttäytyminen vaaratilanteissa ja matkustajien opastaminen.”
(Kamera suuntaa laivan - todennäköisesti saman Tallinkin - kannelle, jossa näkyy 
pelastusrengas ja pelastuslauttoja. Niiden vieressä seisoskelee kolme joutilaan nä-
köistä miestä.)

Saarikankaan puheteksti on puolueettoman tuntuista, ja muussa kuin Estonian 
uppoamisen jälkeisessä tilanteessa sitä ei mitenkään voisi tulkita syyllistäväksi. Oh-
jelman liittyminen Estonian uppoamissyiden pohdintaan sekä taustakuvan käyt-
tö tekee kokonaisuudesta voimakkaasti virolaisia osoittelevan. Virolaiseksi miel-
letty Tallink-laiva assosioituu ohjelman lähetysajan vuoksi Estoniaan ja Saarikan-
kaan viittaukseen merenkulkutaidoista, jolloin katsoja voi itse oivaltaa toimitta-
jan ja kuvaajan rakentaman syyllistävän kokonaisuuden.

Ohjelma esitettiin ennen Tallinkin alusten vuonna 1995 sattuneita pohjakoske-
tuksia, joten kuvallinen viittaus kohdistuu nimenomaan virolaisiin merimiehiin 
yleensä eikä joihinkin aikaisempiin konkreettisiin onnettomuuksiin. Jos olisi ha-
luttu viitata tapahtuneisiin virheisiin siitä, ”miten laivaa ajetaan”, olisi ollut luon-
tevampaa ottaa taustakuvaksi karilla makaava Sally Albatross38.

Syyllistämiseen liittyvien merkitysten rakentamisen lisäksi näyte 4.18 kuvaa – eh-
kä tahattomasti, mutta hyvin selkeästi – Suomen ja Viron välistä isoveli-pikkuveli-
asetelmaa. ”Suomea edustava” Silja Symhony on kuvattu alhaalta päin, ja sen keu-
la loistaa valkoisena, puhtaana ja ylväänä. ”Virolaisuuden edustaja” Tallink puo-
lestaan on kuvattu sivusta, ja Symphonyyn verrattuna laiva vaikuttaa vaatimatto-
malta, sopivalta kuvaamaan Viron perässäkulkija-asemaa.

Televisiouutisia analysoidessaan Veikko Pietilä (1995b, 188–193) pohtii kuvan ja 
sanan suhdetta siitä näkökulmasta, kumpi määrää tv-esityksen tulkinnan. Hän 
viittaa tutkimuskirjallisuuden näkemykseen, jonka mukaan ”sana on useimmi-
ten herra, kuva renki” ja toteaa edelleen: ”Vaikuttaa siltä, että sana on ollut ensin 
ja sen yhteyteen on sitten tällätty sitä kuvaa mitä on sattunut löytymään.” (mt. 
189) Pietilän mukaan keskustelu kuvan tai sanan ensisijaisuudesta ei kuitenkaan 
ole kovin kiehtovaa, vaan kiinnostavampaa on eritellä, miten sana toimii kuvan 

38 Tallinnasta Helsinkiin matkalla ollut Sally Ab:n omistama ja Oy Silja-Line Ab:n liiken-
nöimä matkustaja-alus M/S SALLY ALBATROSS ajoi karille ja sai pohjakosketuksen ja re-
pämän Savinin matalikolla Suomenlahdella 4. maaliskuuta 1994. Tutkijalautakunnan mu-
kaan karilleajon syynä oli tutkakartan virheellinen käyttö sekä laivan navigointihenkilös-
tön tietämättömyys uuden kartan käytöstä. Onnettomuus sattui valoisana aikana, sää oli 
tyyni, ja kaikki yli 1000 matkustajaa ja laivahenkilöstö evakuoitiin ilman henkilömenetyk-
siä. (http://www.onnettomuustutkinta.fi/11812.htm)
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sisältämien merkitysmahdollisuuksien aktuaalistajana. Hänen mukaansa sana ei 
yleensä sanele, miten kuva tulisi ymmärtää, vaan pikemminkin luo tietynlaiseen 
ymmärtämiseen johdattavia konteksteja.

Kuvasarja 4.1

”--  laivan rakenne, sen tekninen lujuus on varsin 
tärkeä –”

”-- seuraavana tekijänä on merenkululliset taidot, 
miten laivaa ajetaan –”

”-- ja miehistön käyttäytyminen  
vaaratilanteissa –”

”-- nämä säännöt, joiden mukaan laivat on 
rakennettu tänään, ja ne rakenteet, jotka on 
olemassa, niin jos niitä käytetään oikein, eikä 
jätetä huomioimatta mitään, niin silloin ne 
on turvallisia --”  (Martin Saarikangas, TV-1, 
Ykkösjuttu 2.10.1994)
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Näytteessä 4.18 sanat sellaisenaan eivät kovin selvästi osoittele virolaisia, vaan sen 
tekee ”laivan ajamisesta” puhuttaessa kuvaan tuleva Tallink. Eli syyllistävän mer-
kityksen rakentumisen kannalta kuvakerronta on aivan ratkaiseva. Kumpi siinä 
rakentaa konteksteja, kuva vai sana? Jos ”laivan ajamisesta” puhuttaessa kuvassa 
olisikin ollut puoliupoksissa jäissä makaava Sally Albatross, se olisi luonut paljon 
moninaisempia ja ristiriitaisempia tulkintapotentiaaleja Saarikankaan puheelle. 
Perustellusti voi väittää, että nimenomaan kuvakerronta merkityksellistää Saari-
kankaan puhetta, mutta myös päinvastainen tulkinta on perusteltu. Kuvan tai sa-
nan ensisijaisuus ei tässä tapauksessa ole selvä, mutta ei se ole kovin tärkeäkään; 
paljon tärkeämpi asia on niiden toisiaan vahvistava vaikutus ja sitä kautta synty-
vä virolaisia syyllistävä merkityspotentiaali. Ilman kytkentää Saarikankaan haas-
tattelupuheeseen kuvat eivät todennäköisesti rakentaisi syyllisyyttä; sen sijaan iso-
veli-pikkuveli-teeman niistä saattaisi tulkita ilman puhetekstiäkin.

4.4. Yhteenvetoa virolaisten  
syyllisyyden rakentumisesta
Onnettomuuden jälkeen tehdyissä haastatteluissa toimittajat korostivat, että ka-
tastrofin mittavuuden vuoksi syyllisten etsimisessä ja osoittamisessa oltiin poikke-
uksellisen varovaisia. Monet kertoivat ajatelleensa, että syy oli virolaisissa, mutta 
sitä ei haluttu sanoa, koska asiasta ei ollut varmaa näyttöä. Solidaarisuus juuri it-
senäisyytensä saanutta pientä sukulaiskansaa kohtaan vaikutti joihinkin toimit-
tajiin siten, että syyllisyydestä ei haluttu edes keskustella. Hienotunteista suhtau-
tumista puolsi sekin, että virolainen kapteeni ja suuri osa miehistöstä oli hukku-
nut laivansa mukana; vainajia ei haluttu syyllistää.

Toimittajat korostivat, että ensimmäisinä päivinä ei haluttu jahdata syyllisiä, vaan 
löytää syy käsittämättömälle tapahtumalle. Tämä on uskottavaa ja ymmärrettävää. 
Mutta Estonian uppoamisessa oli olennaista, että syiden käsittely punoutui kiin-
teästi yhteen syyllisyyden kanssa, tahtoivatpa toimittajat sitä tai eivät. Onnetto-
muuden jälkeisessä tilanteessa toimittajat olivat melkoisen dilemman edessä, sil-
lä oli lähes mahdotonta olla kyselemättä asioita, joista käsitys virolaisten syylli-
syydestä rakentui.

Journalisteihin konteksti – sekä virolaisia koskeva kulttuurinen muisti että laiva-
onnettomuuksia koskeva journalistinen muisti – on saattanut vaikuttaa siten, et-
tä nämä eivät huomanneet eivätkä ryhtyneet pohtimaan sellaisia onnettomuu-
den syyhyn liittyviä malleja, jotka olisivat selittäneet katastrofin jotenkin muu-
ten kuin virolaisten huolimattomuudella. Myöhemmin onnettomuuden teknisiksi 
syiksi todettuja39 Estonian keulavisiirin lukituslaitteiden heikkoutta tai visiirin ja 
sisemmän autoportin rakennetta mahdollisina syinä ei juuri pohdittu ensimmäi-
sinä päivinä onnettomuuden jälkeen. 

39 Final report 1997, 225.
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Jo heti onnettomuuden jälkeen aamupäivällä 28.9. merenkulun ylitarkastaja lau-
sunnossaan pohti: ”Että onko nää perä- tai keulaportti, onko ne sitten pettänyt esi-
merkiksi.” (ks. näyte 4.9) Lausunto olisi antanut lähtökohdan porttien rakennetta 
ja lujuutta koskevalle pohdiskelulle. Tuo pohdiskelu sopi kuitenkin huonosti lu-
vussa 4.3.2. kuvattuihin tarinarakenteisiin.

Estonia-onnettomuuden syyn käsittelyssä pistää silmiin toimittajien pyrkimys löy-
tää joko tekniikkaan tai virolaisen laivahenkilökunnan virheeseen liittyvä konk-
reettinen selitys oudolle tapahtumalle. Ihmisen ja luonnon suhdetta sekä moni-
mutkaiseen teknologiaan perustuvan yhteiskuntamme haavoittuvuutta pohdiskel-
tiin vähän ja yleensä vasta jälkikommenteissa.

Luvussa 4.3.3. kiinnitin erityistä huomiota faktuaalistamiseen virolaisten syylli-
syyttä tuottavana retorisena keinona. Faktuaalistamisessa sinänsä ei ole mitään 
omituista; asioiden esittäminen uskottavina faktoina kuuluu uutisgenren perus-
konventioihin. Tämä koskee sekä uutistekstin tuotantokonventioita että lukijoi-
den odotuksia. Faktuaalistaminen saattaa olla tietoista, mutta useimmiten se on 
tahatonta journalistisen käytännön edellyttämää tekstin pelkistämistä. Varausten 
ja epävarmuuden toistaminen uutisjutun kaikissa yksityiskohdissa tekisi tekstin 
luotettavammaksi, mutta samalla sen luettavuus kärsisi.

Kuinka faktuaalistaminen tapahtuu? Edellä kuvatussa aineistossa esiintyy aina-
kin kolmenlaista faktuaalistamista.

Faktuaalistaminen voi perustua journalistin tietoisiin tai tiedostamattomiin valin-
toihin: lähteiden käyttöön, niiden uskottavuuden koodaamiseen (ks. Luostarinen 
1994, 93–94) ja tähän liittyen koko jutun näkökulman valitsemiseen. Luvussa 
4.3.1. kuvattu koherentin tarinan rakentaminen hajanaisista palasista on juuri jour-
nalistin valintoihin perustuva tapa faktuaalistaa yksi versio onnettomuuden syys-
tä. Kun toimittaja jättää tarinaan sopimattomat ainekset uutisoimatta tai vähäi-
selle huomiolle, kulttuurisen muistin ohjaamana ja journalistisen muistin vahvis-
tamana syntynyt tarina muuttuu faktauutiseksi – joka tosin saattaa tulla kumo-
tuksi uusien faktojen paineessa.

Toiseksi faktuaalistaminen voi perustua journalistin lausetason retorisiin ratkai-
suihin, ennen muuta tapaan referoida ja siinä yhteydessä muuntaa jutun lähteiden 
ja henkilöiden puhetta. Tyypillisimmillään faktuaalistaminen on uutisen lähtei-
den diskurssien yleistävää ja yksinkertaistavaa referointia. Edellä kuvatut konemies 
Sillasten lausuntojen muuntumiset radio- ja tv-ohjelmissa onnettomuuspäivänä 
ovat hyviä esimerkkejä tästä, samoin näytteessä 4.14 esitetty Aamulehden teksti.

Näyte 4.17 on esimerkki kolmannesta tavasta faktuaalistaa. Siinä faktuaalistami-
nen tapahtuu televisiossa toimittajan ja haastateltavan vuorovaikutuksen kulues-
sa: keskustelun alkuvaiheessa kysymyksinä tai varauksin esitetyt arvelut ja argu-
mentit muuttuivat vuorovaikutuksen edetessä faktoiksi, joita ei keskustelun jat-
kuessa enää asetettu kyseenalaisiksi. Osittain tässä on kysymys yleisinhimillises-
tä uskomusten muuttumisesta faktoiksi, kun ne saavat vahvistusta vuorovaiku-
tuksen toiselta osapuolelta, osittain taas journalistisen esityksen edellyttämästä il-
maisun tiivistämisestä.
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Estonian tapauksessa faktuaalistettujen ilmausten tulkinnan perustana olivat suo-
malaiseen kulttuuriin kuuluvat Viroa ja virolaisuutta koskevat ajattelumallit ja ste-
reotypiat. Kulttuurinen konteksti ei siis ainoastaan tuottanut faktuaalistavia ilma-
uksia, vaan se toimi myös niiden tulkintaa ohjaavana kehyksenä.

Kuneliuksen (1996, 268–274) mukaan faktuaalistaminen on erityisesti kovan 
(sanomalehti)uutisen ominaisuus, joka liittyy uutiskerronnan ”tietävyyteen”. 
Pelkistävä referointi on uutisen tapa osoittaa tietävyytensä, jolla se näyttää lukijal-
le, mikä on tärkeää. Säilyttääkseen asemansa tosiasioita maailmasta kertovana, uu-
tinen ei saa olla liian riippuvainen lähteidensä diskursseista. Kuneliuksen mukaan 
(geneerinen) lukija on kärsimätön ja haluaa tärkeimmät tiedot heti, koherenteissa 
palasissa eikä pitkien johdattelujen ja argumentaatioketjujen kautta (mt., 288).

Kuneliuksen mukaan tietävä faktauutinen puhuttelee vastaanottajiaan olioina, 
joilla ei ole historiaa ja omaa muistia, jotka tarvitsevat tulkinta-apua ja joille asi-
at on selitettävä alusta alkaen (mt., 290). Estonian tapauksessa tilanne oli hiukan 
toinen. Kun virolaisia koskeva ”historiallinen muisti” oli samanlainen yleisön ja 
journalistien keskuudessa, uutisten faktuaalistavien tulkintojen ei tarvinnut olla 
yksiselitteisen osoittelevia. Vaikka uutiset antoivat tilaa erilaisille tulkinnoille, sa-
ma kulttuurinen viitekehys loi edellytyksiä tulkita monenlaiset epämääräistykset 
ja referoivat muunnelmat laivamiesten haastatteluista virolaisia syyllistäviksi.

Onnettomuuden syyn selittäminen yleisön kulttuurisen muistin mukaisesti on 
samansuuntainen kuin Pietilän esittämä Halliin ja Tuchmaniin nojautuva aja-
tus siitä, miten viestimet merkityksellistävät uutistapahtumia siten, että ne so-
pivat yhteen yleisön arkijärjen kanssa. Nojautuminen arkijärkeen tekee uutisis-
ta uskottavampia, koska silloin ne näyttävät heijastavan maailmaa sellaisenaan. 
(Pietilä 1993, 50–51)

Estonian uppoaminen oli tapahtuma, jossa yllättävä kriisi ajankohtaisti taustal-
la olleita niin tuoreita kuin piilevinä säilyneitä virolaisia alempiarvoisina ja venä-
läisten kaltaisena pitäviä ajattelumalleja, mikä tietoisesti tai tiedostamatta vai-
kutti journalistien toimintaan ja sen tuloksena syntyviin juttuihin. Suhde viro-
laisiin hiukan jälkeenjääneenä pikkuveljenä tuli enimmäkseen esiin vain impli-
siittisesti mediateksteissä ja joissakin journalistien aineiston hankintaan liittyvis-
sä käytännöissä.

Jutuista ilmenevien lähteiden ja esiintyjien erittely osoitti, miten suomalaiset jouk-
koviestimet päästivät virolaiset ääneen lähes yksinomaan pelastuneen ja uhrin 
omaisen roolissa, kun taas merenkulun asiantuntijoina ja pelastajina haastateltiin 
suomalaisia. Lähteiden käyttö vahvisti käsitystä suomalaisista sankareina ja asi-
antuntijoina, kun taas virolaisten lähteiden käyttö vahvisti isoveli-pikkuveli-ajat-
teluun perustuvaa käsitystä virolaisista autettavana kansana, jolla ei ollut mitään 
roolia pelastustöissä, ja josta ei löydy asiantuntemusta onnettomuuden syistä käy-
tävään keskusteluun. (Raittila 1996a, 124–127)

Vaikka virolaiset kuvattiin rohkeasti itsenäistyneenä sukulaiskansana, samalla 
toisaalla viitattiin epämääräisesti ”virolaiseen merimieskulttuuriin”. Enempää ei 
tarvinnutkaan sanoa, koska suomalaisten kulttuurisessa muistissa nämä viittauk-
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set yhdistettiin kokemuksiin Neuvostoliitosta. Samalla virolaiset olivat onnetto-
muuden jälkeen suomalaisten myötätunnon kohteina. Kohteena olo toi taas esiin 
vanhan isoveli-pikkuveli-asetelman: suomalaiset esiintyivät auttajina ja pelastus-
työn sankareina, jotka antoivat tukeaan merimiestaidoiltaan ja muutenkin peräs-
säkulkijana tulevalle Virolle.

Riippumatta siitä, mitkä olivat journalistien omat lähtökohdat juttuja tehtäessä – 
mitä ilmeisimmin ne olivat lähes poikkeuksetta myötätunto virolaisia kohtaan ja 
pyrkimys olla syyllistämättä heitä – joka tapauksessa lähteiden käyttö, onnetto-
muuden syytä koskevan tarinan rakentaminen ja monet yksittäiset ilmaisukeinot 
uusinsivat vanhaa autettava pikkuveli -ajattelumallia.

Arvio metodista. Estonia-onnettomuuden uutisoinnin tutkimus on havainnollinen 
esimerkki määrällisen sisällön erittelyn ja laadullisen analyysin mahdollisuuksis-
ta ja rajoista. Se on esimerkki siitä, miten määrällisen ja laadullisen analyysin ai-
neisto voi olla sama, ja kuinka molemman menetelmät joskus voivat myös vasta-
ta samaan kysymykseen.

Määrällinen analyysi antoi hyvän yleiskuvan Estonia-uutisoinnin sisällön paino-
tuksista onnettomuuden jälkeisinä päivinä. Eri joukkoviestimien vertailussa tuli 
esiin muun muassa, miten päivälehtien ja iltapäivälehtien sisällöt olivat katastrofi-
tilanteessa hyvin samankaltaiset – toisin kuin vähäisempien onnettomuuksien tai 
muiden uutistapahtumien yhteydessä. Edellä kuvattu jutuista ilmenevien lähteiden 
määrällinen erittely osoitti, miten suomalaiset joukkoviestimet haastateltavien va-
linnoillaan rakensivat hierarkkista suhdetta suomalaisten ja virolaisten välille.

Lausumien määrällinen analyysi osoitti erityisesti sen, miten eri kansallisuuksia 
edustavat puhujat painottivat eri asioita onnettomuuden syytä, syyllisyyttä ja pe-
lastustoimia arvioitaessa. Syyllistävien tulkintojen tuottamista ei kuitenkaan ole 
mielekästä arvioida palstamillien perusteella. Syyllisyydestä puhuttiin varovai-
sesti, ja selvästi syyllisyyteen viittaavia lausumia oli varsin vähän, vain murto-osa 
onnettomuutta käsittelevästä media-aineistosta. Syyllisyyttä koskevien tulkinto-
jen tuottamisen näkökulmasta merkittävämpiä olivat monet sellaiset hienovarai-
set ja monitulkintaiset ilmaisukeinot, joita ei voitu koodata määrällisen analyy-
si lausumiksi.

Määrällinen analyysi sopii parhaiten käytettäväksi melko yksitulkintaisten argu-
menttien yhteydessä. Se sopi hyvin esimerkiksi Estonian hylyn ja siellä olevien 
ruumiiden merestä nostamista koskevien väittämien esiintymisen mittaamiseen 
(ks. Raittila 1996c, 71; Hedman 1996, 71–73). Syyllisyydessä on kysymys moni-
tahoisesta ja useimmiten vain implisiittisesti esitettävästä asiasta, jossa määrälli-
sen analyysin anti jää vajaaksi.

Luvussa 4.3.1 kuvattu onnettomuuden syytä koskevan koherentin tarinan raken-
tuminen oli prosessi, ja juuri tuon kaltaisten prosessien kuvaamiseen laadullinen 
analyysi sopii määrällistä sisällön erittelyä paremmin. Samalla tavoin television 
ja radion raporttien vuorovaikutuksen analyysissa laadullinen ote on määrällis-
tä hedelmällisempi.
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5. Etnisyys ja venäläisyys 
journalismissa
Tämä luku on ennen muuta tutkimusprosessin ja siihen liittyvän metodologisen 
kehittelyn kuvaus. Tutkimuksen kohteena tässä prosessissa on etnisen toiseuden 
tuottaminen journalismissa. Toiseuden tuottaminen voi tapahtua joitakin väes-
töryhmiä leimaavan tai avoimen rasistisen kirjoittelun kautta, mutta tässä luvus-
sa erittelen epäsuorempaa arkipäiväistyneiden rutiinien ja tiedostamattomien käy-
täntöjen kautta tapahtuvaa toiseuden uusintamista. Tarkastelen etnisyyttä koko-
naisuudessaan enkä vain rasististen ääriryhmien tai yksittäisten konfliktitapaus-
ten yhteydessä. Tutkimuksen kohteena on rakenteellinen toiseuden tuottaminen 
ja vierauden ylläpitäminen journalismissa.

Prosessin ensimmäisenä vaiheena on ollut suuren sanomalehtiaineiston määräl-
linen sisällön erittely, jonka toteutuksen ja tulokset esitän lyhyesti luvuissa 5.2 ja 
5.3. 1. Keskeinen osa tutkimusta on lehtijuttujen puhujarakenteen analyysi, ja kes-
kityn tulosten esittelyssä ja metodin kehittelyssä nimenomaan siihen. Puhujara-
kenteen perusteella tarkastelen tekstin dialogisuutta eli sitä, miten eri henkilöt ja 
instanssit esiintyvät samoissa jutuissa sekä millaisissa vuorovaikutussuhteissa ne 
ovat mediateksteissä.

Prosessin toisessa vaiheessa pohdin ensin luvussa 5.4. journalismin keskustelevuu-
den analyysia teoreettisella tasolla. Lähtökohtanani on ajatus, jonka mukaan eri 
etnisten ryhmien välinen dialogi journalismissa voi auttaa etnisten ennakkoluu-
lojen ja stereotypioiden purkamisessa. Luvussa 5.5. kokeilen journalismin dialo-
gisuuden määrällistä ja laadullista analyysia edellä mainitusta seurantatutkimuk-
sesta erotetun osa-aineiston avulla.

Paneudun keskustelevuuteen niissä mediaseurantatutkimuksen jutuissa, jotka 
koskevat Suomessa asuvia ja vierailevia venäläisiä. Keskittyminen venäläisiä kos-
kevaan journalismiin johtuu useista syistä. Ensinnäkin venäläiset ovat – jos ruot-
salaiset jätetään pois luvusta – vuosisatojen ajan olleet merkittävin etninen Toi-
nen suomalaisille. Toiseksi, venäläiset ja suomalaisten puheissa usein venäläisik-
si mielletyt muut entisestä Neuvostoliitosta muuttaneet ovat Suomen ylivoimai-
sesti suurin maahanmuuttajaryhmä. Kolmanneksi, suomalaisten suhtautuminen 

1 Tutkittava aineisto on koottu osana rasismia ja etnistä syrjintää koskevaa seurantatutki-
musta (Työministeriö 1998). Kuvaan määrällisen analyysin tuloksia hyvin suppeasti, koska 
ne on julkaistu jo toisaalla (ks. Raittila 2002, Raittila & Vehmas 2002).
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venäläisten maahanmuuttoon on erittäin kielteistä ja muuttunut kielteisemmäk-
si 1990-luvulla2. Neljänneksi, aikaisempien tutkimusteni vuoksi suomalaisten ja 
venäläisten suhteen historia oli minulle tuttu, ja journalismia koskeva tutkimus 
täydentää luvussa 3 esitettyä kuvaa suomalaisten venäläispuheista.

5.1. Etnisyyttä ja rasismia koskevasta  
journalismin tutkimuksesta
Etnisyys ja rasismi ovat yksi yhteiskuntatieteiden tutkituimpia aiheita maailmas-
sa, ja tämä koskee myös journalismin ja joukkoviestinnän tutkimusta. Etnisten 
vähemmistöjen suhteellisen vähäinen osuus Suomen väestöstä näkyy myös tut-
kimusten suuntautumisessa, sillä 1990-luvun alkuun saakka etnisyyteen ja rasis-
miin liittyviä tutkimuksia tehtiin meillä selvästi vähemmän kuin monikulttuu-
risemmissa teollisuusmaissa. Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana etnisyy-
teen liittyvä yhteiskuntatieteellinen tutkimus Suomessa on vilkastunut merkittä-
västi, mikä näkyy esimerkiksi etnisyyttä, maahanmuuttoa ja rasismia käsittelevi-
en väitöskirjojen lisääntymisenä (ks. Helander 1999; Wahbäck 2003). Etnisyyt-
tä ja rasismia on käsitelty useissa monitieteellisissä tutkimusohjelmissa ja projek-
teissa3. Suomalaisten suhtautumista ulkomaalaisiin on vuodesta 1987 alkaen seu-
rattu säännöllisesti noin viiden vuoden välein toteutetuissa survey-tutkimuksissa 
(Jaakkola 1989, 1994 ja 1999). Vuonna 2003 Suomeen perustettu Etnisten suh-
teiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura on merkki tutkimus-
alan kasvusta ja vakiintumisesta.

Etnisyyttä mediassa ja journalismissa on tutkittu erityisesti siellä, missä etnisten 
vähemmistöjen osuus väestöstä on suuri ja rasismi on noussut keskeiseksi ongel-
maksi. Huomattava osa rasismiin liittyvistä mediatutkimuksista on diskurssiana-
lyysiin nojautuvia tai muita laadullisia tapaustutkimuksia, joissa analyysin kohtee-
na on toiseuden ja rasismin ilmeneminen ja tuottaminen erityyppisissä mediateks-
teissä (Hall 1999, Wetherel & Potter 1988 ja 1992; ter Wal 2002). Oman tutki-
mukseni kaltaisia suuriin aineistoihin perustuvia määrällisen ja laadullisen lähes-
tymistavan yhdistäviä tutkimuksia on tehty huomattavasti vähemmän.4

2 Jaakkolan (2000, 34, 55) mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista ”ei näkisi mielellään” 
venäläisten muuttavan Suomeen (27 prosenttia vastaajista ”ei lainkaan mielellään”, 38 pro-
senttia ”ei kovin mielellään”). Merkillepantavaa tuloksessa on myös se, että venäläiset olivat 
ainoa ulkonäöltään suomalaisia muistuttava maahanmuuttajaryhmä, johon suhtauduttiin 
selvästi keskimääräistä torjuvammin (Jasinskaja-Lahti & Liebkind 2000, 125).

3 Merkittävin näistä on ollut vuosina 2000–2003 työskennellyt Suomen Akatemian Syree-
ni-tutkimusohjelma (Syrjäytyminen, eriarvoisuus ja etniset suhteet Suomessa).

4 Ensimmäisiä laajoja etnisyyttä ja rasismia koskevia määrällisiä sisällön erittelyjä Euroopas-
sa oli tutkimus 1960-luvun brittilehdistöstä (Hartmann & Husband & Clark 1974; myö-
hemmistä brittitutkimuksista ks. Statham 2002, 395–410). Myös Saksassa on tehty usei-
ta systemaattiseen sisällön erittelyyn perustuvia tutkimuksia ulkomaalaisten esittämisestä 
journalismissa (Merten 1986; Trebbe & Köhler 2002). 
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Hollantilainen Teun A. van Dijk on 1970-luvulta alkaen julkaissut runsaasti tut-
kimuksia, joiden keskeisenä teemana on ollut rasismin uusintaminen joukkovies-
timissä. Van Dijk on erityisesti kehitellyt diskurssinalyyttistä tekstien tutkimus-
ta5. Vuonna 1991 ilmestynyt Racism and the Press on useisiin tutkimuksiin perus-
tuva kokonaisvaltainen erittely rasismista Ison Britannian ja Hollannin sanoma-
lehdistössä. Teos perustuu suurten sanomalehtiaineistojen teemojen ja toimijara-
kenteen määrälliseen sisällön erittelyyn sekä sitä täydentävään juttujen kielellisten 
ilmausten diskurssianalyyttiseen laadulliseen erittelyyn. Van Dijkin kokonaisval-
taisen analyysin tavoitteena on rasismin uusintamiseen liittyvän sosiaalisen kog-
nition kuvaaminen, ja siksi hän suhteuttaa journalististen tekstien sisällön ana-
lyysin tulokset haastattelujen avulla tutkittuihin lehtien lukijoiden selontekoihin 
rasismista. (van Dijk 1991)

Oma analyysitapani poikkeaa van Dijkin mallista siten, että en tavoittele yhtä ko-
konaisvaltaista analyysia enkä tulkitse tuloksia mediatekstien tuottamien kognitii-
visten prosessien näkökulmasta. Yhteistä oman tutkimukseni ja van Dijkin ana-
lyysin välillä on määrällisen ja laadullisen analyysin yhdistäminen. Van Dijk erit-
telee myös lehtijuttujen lähteitä ja muita toimijoita monelta osin samankaltaisella 
tavalla kuin minä uutisjuttujen puhujarakennetta (mt. 151–175), ja tältä osin ver-
tailen omaa analyysimalliani hänen tutkimukseensa luvuissa 5.3. ja 5.5. 

Ruotsissa6 viime vuosina tehty etnisyyttä ja rasismia koskeva tutkimus on ollut 
pääosin kvalitatiivista, ja määrällisiä analyyseja on tehty lähinnä television ajan-
kohtaisohjelmista (ks. Brune 2002, 373–376). Televisiojournalismia koskevassa 
väitöskirjassaan Birgitta Löwander kiinnittää huomiota eri toimijoiden rooliin tv-
raporteissa, ja tältä osin analyysissa on yhteisiä piirteitä oman tutkimukseni kans-
sa (Löwander 1997). 

Suomalaisessa viestinnän ja journalismin tutkimuksessa etnisyyteen liittyvät kysy-
mykset ovat tulossa keskeiseksi mediasisältöjen tutkimusaiheeksi, mistä ovat esi-
merkkinä useat viime vuosina on valmistuneet väitöskirjat7. Käsittelen niistä laa-
jimmin Sari Pietikäisen työtä, koska se perustuu samankaltaiseen suuren lehtiai-

5 Van Dijkin diskurssianalyysia on käsitelty luvussa 3.2.6.3.

6 Muissakin Pohjoismaissa tehty etnisyyttä ja mediaa koskeva tutkimus on ollut pääasiassa 
pieniin aineistoihin nojautuvaa laadullista tutkimusta .

7 Anssi Männistön kansainvälisen politiikan väitöskirjan (1999) tutkimuskohteena on Isla-
min visuaalinen esittäminen Suomen Kuvalehdessä ja Time-lehdessä. Pekka Kuusiston kie-
litieteen väitöskirja (2000) analysoi diskurssianalyyttisin menetelmin etnisyyden rakentu-
mista suomalaisissa ja brittiläisissä sanomalehdissä. Sari Pietikäisen soveltavan kielitieteen 
väitöskirja (2000) puolestaan erittelee etnisyyttä Helsingin Sanomissa vuosina 1985–1993. 
Musiikkitieteen väitöskirjassaan Taru Leppänen (2000) analysoi vuoden 1995 Sibelius-viu-
lukilpailun käsittelyä journalismissa, ja keskeinen osa analyysia on kilpailijoiden etnisyyden, 
kansallisuuden ja ”rodun” esittäminen. Petri Ruuskan nationalismia ja etnisyyttä käsittele-
vän sosiologian väitöskirjan (2002) tärkeimpänä empiirisenä aineistona ovat Helsingin Sa-
nomien ja Aamulehden pääkirjoitukset. Janne Seppäsen (2001, 188–209) ja Hannu Van-
hasen (2002, 137–162) väitöskirjoissa etnisyys on keskeisenä visuaalisten esitysten analyy-
sien kohteena. Karina Horstin monikulttuurisuutta ja turvapaikanhakijoita journalismissa 
käsittelevä väitöskirja on valmistumassa.
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neiston systemaattiseen seurantaan kuin oma etnisyysprojektini. Pietikäisen Hel-
singin Sanomia koskevan seurantatutkimuksen ja oman tutkimukseni tulosten 
vertailu auttaa ymmärtämään etnisyyttä koskevien asioiden käsittelyn mahdollis-
ta muutosta suomalaisessa sanomalehtijournalismissa 1980-luvun lopulta 2000-
luvun alkuun. Tutkimusten vertailu on kiinnostavaa myös tutkimusmenetelmien 
kannalta, sillä molemmissa on sovellettu sanomalehtitekstien määrällistä sisällön 
erittelyä, ja myös osa-aineistojen laadullisessa analyysissa on yhteisiä piirteitä8. 

Rekola (1996) sovelsi tutkimuksessaan osittain samaa lähestymistapaa kuin Pieti-
käinen, mutta se perustui pieneen aineistoon. Tulokset niin Pietikäisen, Rekolan 
kuin omassakin tutkimuksessani toistavat pääosin samoja asioita: vähemmistöt 
pääsevät julkisuuteen erityisesti silloin, kun ne rikosten tai muiden syiden vuoksi 
koetaan ongelmiksi valtaväestölle. Toinen tutkimuksesta toiseen toistuva havain-
to on etnisten vähemmistöjen rooli toissijaisina, mykkinä toimijoina itseään kos-
kevissa jutuissa. Näiden myös kansainvälisissä tutkimuksissa9 jatkuvasti toistuvi-
en yleislinjojen tasolta olisi päästävä eteenpäin, yksilöidympään etnisten vähem-
mistöjen ja valtaväestön mediasuhteiden kuvaukseen. Se voi tapahtua kehittämäl-
lä määrällisen analyysin erottelukykyä tai pienten osa-aineistojen laadullista ana-
lyysia. Tässä luvussa pyrin viemään etnisyyttä koskevan journalismin analyysia 
eteenpäin näillä molemmilla tasoilla.

Venäläiset journalismissa. Länsimaissa tehtiin Neuvostoliiton viime vuosikym-
menten aikana tutkimuksia median venäläiskuvasta. Noissa tutkimuksissa venä-
läisyys tarkoitti kuitenkin ensisijaisesti Neuvostoliittoa ja sen johtoa eikä niinkään 
venäläisiä etnisenä ryhmänä. Pohjoismaissa on viime vuosina tutkittu venäläisten 
ja Baltian maiden kansojen esittämistä journalismissa (Riegert 2004). 

Luvussa 3.1. viittasin moniin tutkimuksiin, joissa on kartoitettu Suomen jouk-
koviestinten tapaa kuvata venäläisiä. Näistä Immosen väitöskirja (1987a) ruo-
tii määrällisin ja laadullisin menetelmin venäläisten esittämistä kirjallisuudessa 
vuosina 1918–39. Immosen perusteellinen analyysi ei kuitenkaan kata koko jul-
kisuutta, sillä suomenkielisen kirjallisuuden lisäksi muut joukkoviestimet ja en-
nen muuta journalismi puuttuvat teoksen aineistoista. Luostarisen Perivihollinen 
(1986) puolestaan keskittyy nimenomaan lehdistöön, tarkemmin sanottuna Suo-
men oikeistolehdistön Neuvostoliittoa ja venäläisiä koskevaan viholliskuvaan so-
tavuosina 1941–44.10 Esko Salmisen tutkimus (1996) puolestaan keskittyy Suo-
men 1970-luvun lehdistön tapaan kuvata Neuvostoliittoa, eikä teoksessa käsitel-
lä juuri lainkaan venäläisten ihmisten ja venäläisyyden esittämistä tuon ajan leh-
dissä. Myös Turo Uskalin Moskovan kirjeenvaihtajien toimintaa koskevassa väi-
töskirjassa (2003) keskitytään poliittiseen journalismiin, eikä suhde venäläisiin ja 
venäläisyyteen tule juuri lainkaan esiin.11 

2000-luvun suomalaisen journalismin tapaa käsitellä venäläisiä ei ole paljoa tut-
kittu. Helena Jerman (2003) on eritellyt suppean aineiston perusteella Suomen 
television venäläisiä käsitteleviä ajankohtaisohjelmia. Christina Korkman on tut-
kinut kriittisen diskurssianalyysin avulla venäläisten maahanmuuttajien ruotsin 
ja suomen kielen oppimisen käsittelyä sekä inkeriläisten esittämistä suomenruot-
salaisessa lehdistössä (Korkman 2000 ja 2002).
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Palaan joihinkin edellä esiteltyihin tutkimuksiin oman analyysini tulosten sekä 
tutkimusmenetelmien kehittelyn yhteydessä. Erityisesti suhteutan omaa analyysia-
ni van Dijkin (1991) ja Pietikäisen (2000) tutkimuksiin12, koska niissä on paljon 
metodologisia ja tutkimusmenetelmiin liittyviä yhtymäkohtia oman tutkimukseni 
kanssa. Molemmissa tutkitaan toiseutta ja rasismia sekä määrällisin että laadulli-
sin tekstintutkimuksen menetelmin, samoin molemmissa kiinnitetään huomiota 
oman analyysini kannalta keskeiseen uutistekstien toimijarakenteeseen.

5.2. Yleiskuva etnisyydestä  
suomenkielisissä sanomalehdissä
Vuosina 1999–2002 toteutetussa suomenkielisen sanomalehtiaineiston seuranta-
projektissa analysoitiin yli 4000 sanomalehtijuttua13. Seurantatutkimuksen tulok-
set on esitetty aikaisemmissa raporteissa14, ja siksi kuvaan seuraavassa vain lyhyes-

8 Myös Männistö (1999) yhdistää määrällisen sisällön erittelyn laadulliseen analyysiin, mut-
ta toisin kuin Pietikäisellä ja minulla, hänen aineistonaan ovat ensisijaisesti kuvat.

9 Eri maissa tehtyjen tutkimusten yhteenvedoista ks. Downing & Husband 1999; van Di-
jk 1991, 10–21; ter Wal 2002.

10 Immosen ja Luostarisen tutkimusten kritiikistä ks. Engman 1992, 156–168.

11 Myös Kauko Pietilän lisensiaatintyössä (1973) sekä monissa tiedotusopin pro gradu-töissä 
(Heiskanen & Rutanen 1979; Järvinen 1988; Klaus 1981; Leivonniemi 2001; Nikulainen 
& Nikulainen 1976; Nummijärvi 1978; Richt & Salminen 1981; Viuhko 1994) on eritelty 
eri vuosikymmenten suomalaislehtien Neuvostoliitosta antamaa kuvaa, ja myös niissä venä-
läisten ihmisten kuvaukset tulevat esiin vain satunnaisesti tai ei lainkaan.

12 Pietikäisen sisällön erittelyssä venäläisiä ei ollut lainkaan erotettu omaksi ryhmäkseen, 
vaan heidät oli luokiteltu yhteen kaikkien muiden neuvostoliittolaisten (Soviets) kanssa. Tä-
hän kokoomaryhmään kuuluvien osuus oli 9,7 prosenttia kaikista mainituista vähemmis-
töryhmistä, ja siihen kuuluvat pääsivät hiukan keskimääräistä useammin uutisjuttujen hal-
litseviksi toimijoiksi (predominant participants). Erilaisen luokittelun takia suora vertailu ei 
ole mahdollista, mutta mitä ilmeisimmin Helsingin Sanomien maahanmuuttoa koskevis-
sa jutuissa vuosina 1985–1993 venäläisten osuus oli vähäisempi kuin omassa aineistossani. 
(Pietikäinen 2000, 192, 209)

13 Aineisto on esitelty tarkemmin liitteessä 1. Lukujen 5.2 ja 5.3 sisällön erittelyn tulok-
set perustuvat Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikössä vuodesta 1999 alka-
en tehtyyn mediaseurantatutkimukseen, jossa tarkastelun kohteena on etninen syrjintä ja 
rasismi suomalaisissa joukkoviestimissä. Esitutkimusvaiheessa ja samalla koodauksen ke-
hittelyssä olivat mukana Risto Suikkanen ja Timo Lilja. Aineistoa keräämässä ja/tai koo-
daamassa ovat olleet Pertti Vehkalahti, Anu Kuusisto, Anna-Kaisa Oikarinen, Anna-Ma-
ria Pekkinen, Tanja Serola, Anna-Leena Lappalainen, Sanna Korkee ja Mikko Kallio. Tom-
mi Kutilainen teki tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tietokoneajot ja osallistui välirapor-
tin kirjoittamiseen. Susanna Vehmas teki tässä teoksessa kuvatun toisen vaiheen tietokone-
ajot. Määrällisen seurannan kolmannen vaiheen (jonka aineistoa ei ole käytetty tässä teok-
sessa) toteutti Auli Harju (2003), ja neljännen vuonna 2004 toteutettavan vaiheen tutkija-
na on Susanna Vehmas.

14 Raittila & Kutilainen 2000, Raittila 2002, Raittila & Vehmas 2002, Harju 2003. 
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ti tutkimuksen menetelmää sekä määrällisen analyysin tuloksia vuoden 2000 ai-
neiston (2789 juttua) perusteella. Luvussa 5.3. paneudun perusteellisemmin leh-
tijuttujen puhujarakenteen sekä etnisten vähemmistöjen ja valtaväestön vuorovai-
kutuksen analyysiin.

5.2.1. Mediamonitoroinnista ja sisällön erittelystä 
etnisyystutkimuksessa
Rasismia ja etnistä syrjintää journalismissa tarkasteleva seurantatutkimusprojek-
ti on osa eri hallinnon alojen yhteistä hanketta, jossa systemaattisesti monitoroi-
daan eri yhteiskunnan aloilla ilmenevää rasismia ja etnistä syrjintää (Työministe-
riö 1998). Tästä syystä kattavuus ja systemaattisuus painottuivat etnisyyttä ja ra-
sismia koskeneen media-aineiston analyysissa. Tutkimusmenetelmänä etnisyys-
projektissa on ollut suomenkielisen sanomalehtiaineiston monitorointi ja kootun 
aineiston määrällinen sisällön erittely. 

Mediamonitoroinnilla tarkoitetaan joukkoviestimien sisällön systemaattista ja pit-
käkestoista seurantaa. Satunnaisesta, usein poliittisten tai muiden painostusjärjes-
töjen harrastamasta mediakritiikistä monitorointi poikkeaa siten, että sen pohjana 
on tieteellisesti perusteltu systemaattinen sisällönanalyysi. Vertailtavuuden vaa-
timus monitorointitutkimuksissa merkitsee, että niiden sisällön erittelyissä ei voi 
olla paljoa tulkinnallisesti ongelmallisia muuttujia. Etenkin kansainvälisissä ver-
tailututkimuksissa luokitukset ja koko monitorointiprosessi on määriteltävä avoi-
mesti ja eksplisiittisesti, siten että se on intersubjektiivisesti ymmärrettävä ja tois-
tettavissa. (Galtung 1999; van Dijk 1999, 311–313)

Jo Estonia-tutkimuksen yhteydessä tuli esiin kansainvälisten vertailujen ongelmal-
lisuus. Eri maiden etniset suhteet ja joukkoviestimet poikkeavat yleensä niin pal-
jon toisistaan, että suorat muuttujatason vertailut eri maiden välillä eivät usein-
kaan ole mielekkäitä eivätkä luotettavia. Yksittäisten muuttujien sijasta on hedel-
mällisempää vertailla eri maissa tehtyjen tutkimusten tuloksia kokonaisuuksina, 
kuten on tehty esimerkiksi Euroopan rasismin ja muukalaisvihan vastaisen ver-
koston piirissä (ter Wal 2002). Myös van Dijk (1991, 115–117) painottaa, että eri-
laiset aineistot mahdollistavat vain sisällön yleisten tendenssien vertailun.

Kansainvälisten vertailujen lisäksi mediamonitoroinnin avulla voidaan seurata, 
miten yhden viestimen tai yhden maan (Suomen) joukkoviestimien sisältö kehit-
tyy. Suomessa seurannan yhtenä tavoitteena on ollut suomen- ja ruotsinkielisten 
viestimien etnisyyttä koskevien sisältöjen vertailu, mutta jo yhden maan kahden 
kieliryhmän lehdistön sisällön luotettava muuttujakohtainen vertailu osoittautui 
varsin ongelmalliseksi, vaikka seurantatutkimukset toteutettiin samaan koodaus-
lomakkeeseen perustuen15. 

Etnisyyttä ja rasismia koskevan sanomalehtijournalismin seurantatutkimuksen ta-

15 Ks. Meurman 2000; Kujala 2002; Raittila & Kutilainen 2000, 75–77; Raittila 2002, 
96–97.
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voitteena oli saada yleiskuva eri vähemmistöryhmien esiintymisestä ja niitä kos-
kevien juttujen aiheista. Pyrkimyksenä oli tehdä näkyviksi journalismin huomaa-
mattomia rutiineja ja selvittää, kenen ääni hallitsee etnisiä vähemmistöjä koske-
vissa lehtijutuissa: ketkä pääsevät puhujiksi sekä miten valtaväestön ja etnisten vä-
hemmistöjen keskinäinen dialogi toteutuu uutisjournalismissa.

Etnisyyttä ja rasismia koskevan sanomalehtiaineiston sisällön erittelyn ensim-
mäisessä vaiheessa vuonna 1999 nojauduttiin paljolti samankaltaiseen lehtijuttu-
jen koodaukseen ja tilastolliseen käsittelyyn kuin edellä kuvatussa Estonia-tutki-
muksessa16. Koodauksessa ei pyritty noudattamaan sellaisenaan aikaisemmissa et-
nisyystutkimuksissa tehtyjä luokitteluja, vaan muuttujat ja sisältöluokat määritel-
tiin niiden ja Suomen lehdistön ”esilukemisen” perusteella. Lähtökohtana olivat 
pikemminkin Estonia-tutkimuksen kokemukset kuin aikaisemmin muualla teh-
dyt etnisyyttä ja rasismia koskevat sisällön erittelyt.

Havaintoyksikkönä aineiston luokittelussa oli lehtijuttu, jolloin myös selvästi sa-
maan kokonaisuuteen kuuluvat tausta- ja kainalojutut koodattiin erillisiksi ju-
tuiksi. Kaikista jutuista, otsikoista ja kuvista koodattiin tavanomaisten tausta-
muuttujien lisäksi niiden pääaiheet, niissä esiintyvät etniset vähemmistöryhmät 
sekä ulkomaalaisten ja pakolaisten Suomeen muuttoa koskevat kannanotot17. Tä-
mä erittely antoi muun muassa yleiskuvan siitä, millaisten teemojen yhteydessä 
eri vähemmistöjen edustajat näkyivät suomalaisissa sanomalehdissä. Uutta Esto-
nia-tutkimuksen sisällön erittelyyn verrattuna oli juttujen puhujarakenteen tark-
ka analyysi; siis juuri se, joka kokeilusta huolimatta ei onnistunut Estonia-juttu-
jen sisällön koodauksessa.

Sari Pietikäisen tutkimuksen aineistona oli Helsingin Sanomien etnisyyttä koske-
vat (uutis)jutut vuosilta 1985–1993, yhteensä 1189 juttua. Pietikäisen tavoitteena 
oli selvittää, miten etnisten vähemmistöjen ja suomalaisten ero on tässä aineistos-
sa diskursiivisesti rakennettu. Pietikäinen on ensin eritellyt aineistonsa määrälli-
sesti, minkä jälkeen hän on jatkanut vähemmistöjen ja valtaväestön eron rakentu-
misen tutkimista nojautumalla kriittisen diskurssianalyysin (CDA) perinteeseen. 
Saamelaisia koskevan osa-aineiston Pietikäinen on analysoinut vielä tarkemmin 
soveltamalla kielitieteellistä sanaston ja tekstin transitiivisten piirteiden analyy-
simetodia sen selvittämiseksi, miten saamelaiset, suomalaiset ja heidän eronsa on 
esitetty Helsingin Sanomissa. Lopuksi Pietikäinen erittelee kriittisen diskurssiana-
lyysin voimaa ja rajoituksia uutisdiskurssin ja erityisesti etnisten ryhmien välisen 
eron rakentumisen tutkimisessa. (Pietikäinen 2000, 130–131, passim)

Pietikäisen ja tässä luvussa esiteltävän oman tutkimukseni analyysimenetelmät on 

16 Tässä esitutkimusvaiheessa oli lisäkseni toisena tutkijana Risto Suikkanen ja tutkimus-
apulaisena Timo Lilja. Esitutkimuksen koodauslomake ja sen tulkinnat syntyivät tutki-
musryhmän yhteisten kokeilujen ja keskustelujen tuloksena (ks. Raittila & Suikkanen & 
Lilja 1999).

17 Määrällisen sisällön erittelyn pohjana olevat koodausohjeet on julkaistu tutkimuksen ai-
neistoraportissa (Raittila & Vehmas 2002, 51–60).
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kehitelty toisistaan riippumatta18. Molemmat soveltavat määrällistä sisällön erit-
telyä näennäisesti hyvin samankaltaisella tavalla. Mutta vaikka analyysin raken-
ne ja tutkimuskohteet ovat pääosin samat, esimerkiksi juttujen teemojen ja toimi-
joiden luokittelu poikkeaa paljon toisistaan. Samoin analyysin jatkaminen muut-
tujakohtaisista perusjakaumista eteenpäin on erilaista näissä kahdessa tutkimuk-
sessa. Kun Pietikäinen etenee määrällisestä yleiskartoituksesta lausekohtaiseen et-
nisten vähemmistöjen ja enemmistön eron rakentumisen diskursiiviseen tarkaste-
luun, oma jatkoanalyysini paneutuu juttujen puhujarakenteen ja siinä erityisesti 
toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen yksittäisen jutun sisällä.

Osittain erot Pietikäisen ja omana tutkimukseni määrällisessä analyysissa johtuvat 
erilaisista tutkimusintresseistä, osittain taas aineisto selittää erot. Vuosien 1985–
93 Helsingin Sanomien etnisyyskirjoittelu oli jossain määrin erilaista kuin oman 
tutkimusaineistoni 17 lehden kirjoittelu vuosina 1999–2000. 

5.2.2. Määrällisen analyysin keskeiset tulokset
Tutkittujen suomalaisten sanomalehtien19 etnisiä kysymyksiä koskeva kirjoitte-
lu oli yleensä asiallista: halventavia nimityksiä ulkomaalaisista tai avointa rasis-
mia ei juuri esiintynyt. Lehdistä löytyi myös paljon suvaitsevaisuushenkistä kir-
joittelua: maahanmuuttajasivuja, menestystarinoita, kertomuksia rasismin vas-
taisesta työstä.

Sanomalehtien etnisiä vähemmistöjä käsittelevien aiheiden jakauma vahvistaa ai-
kaisempien tutkimusten perusteella syntyneitä odotuksia: useimmin toistuvia ai-
heita olivat lainsäädäntöön ja viranomaisten ja vähemmistöryhmien suhteisiin liit-
tyvät asiat sekä suomalaisen yhteiskunnan suhde vähemmistöryhmiin. Vähem-
mistöryhmien aiheuttamat tai niihin kohdistuneet rikokset ja oikeusloukkaukset 
olivat jollain tavalla esillä lähes joka kolmannessa jutussa. Tulokset kuvaavat ha-
vainnollisesti, miten etniset vähemmistöt nousevat julkisuuteen erilaisten häiri-
öiden yhteydessä. Vaikka yksittäiset jutut olisivat asiallisen neutraaleja, aiheiden 
jakauma rakentaa kuvaa etnisistä vähemmistöistä ongelmana suomalaiselle yh-
teiskunnalle.20

18 Etnisyys journalismissa -projektin sisällön erittelyn malli kehiteltiin vuonna 1999 ennen 
kuin olin tutustunut Pietikäisen analyysiin. Venäläisiä koskevan puhujarakenteen analyy-
simallin kehittelin Pietikäisen teoksen lukemisen jälkeen, ja on mahdollista, että se on vai-
kuttanut joihinkin ratkaisuihini, pikemmin kuitenkin omaa analyysiani toisenlaiseksi pro-
filoiden kuin Pietikäisen analyysitapaa toistaen.

19 Aineistona oli 17 suomenkielisen sanomalehden etnisyyttä ja rasismia koskevat jutut 
(N=2789) ajalta 1.11.1999–31.10.2000 (HS, IL, IS, 8 maakuntien ykköslehteä ja 6 puolue-
lehteä). Tutkimusaineisto koottiin ”maahanmuuttonäkökulmasta”: mukaan otettiin vain 
Suomessa asuvia tai täällä vierailevia vähemmistöryhmiä koskevat jutut. Aineistosta puut-
tuvat siis ulkomaanuutiset, samoin poliitikkojen, urheilijoiden ja taiteilijoiden vierailut Suo-
messa, elleivät rasismi tai vieraan ja suomalaisen etnisen suhteet korostuneet jutussa. Tutki-
musaineisto on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

20 Ks. liite1, taulukko 7.6.



211

”Suvaitsevaisuusjuttuja” oli reilu kymmenesosa aineiston kirjoituksista; ne kä-
sittelivät rasismin vastaisia kampanjoita ja muita suvaitsevaisuustapahtumia, vä-
hemmistöryhmiin kuuluvien selviytymis- ja menestystarinoita, ja jonkin verran 
oli myös etnisten vähemmistöjen taustasta ja historiasta kertovia valistustekstejä. 
Ulkomaalaisten ja vähemmistöryhmien sosiaalisiin ongelmiin keskittyviä juttuja 
oli silmiinpistävän vähän. Myös vähemmistöryhmien kulttuurisia ja uskonnollisia 
erityispiirteitä käsiteltiin yllättävän vähän, mikä vastaa aikaisempien tutkimusten 
tuloksia. Islamista ja islamilaisesta kulttuurista juttuja ei ollut juuri lainkaan21.

Etnisistä vähemmistöistä useimmin olivat esillä romanit (erityisesti Puolasta ja Slo-
vakiasta tulleet), venäläiset, virolaiset ja muut entisestä Neuvostoliitosta ja Itä-Eu-
roopasta muuttaneet sekä somalialaiset ja muut afrikkalaista alkuperää22 olevat.

Tutkimukseni yhtenä tavoitteena oli selvittää etnisten vähemmistöjen keskinäis-
tä hierarkiaa suomalaisessa journalismissa. Yhtenä lähtökohtana olivat Magdale-
na Jaakkolan tekemät asennetutkimukset, joiden mukaan suomalaiset suhtautu-
vat keskimääräistä positiivisemmin saamelaisiin, inkerinsuomalaisiin, virolaisiin 
sekä Kosovosta tuleviin pakolaisiin. Selvästi näitä kielteisemmin suhtaudutaan 
mustiin afrikkalaisiin, arabeihin, venäläisiin ja romaneihin. Kaikkein kielteisim-
min annetuista vaihtoehdoista suhtauduttiin somalien maahanmuuttoon tai avi-
oitumiseen somalialaisen kanssa. (Jaakkola 1999, 52–63, 82–99)

Journalismin osalta samanlaista selväpiirteistä jakoa suosittuihin ja torjuttuihin 
vähemmistöryhmiin on mahdotonta tehdä. Asennetutkimuksissa ihmiset vastaa-
vat suhteellisen yksiselitteisiin lomakekysymyksiin, lehdissä suhtautuminen ilme-
nee implisiittisesti ja tulkinnanvaraisesti. Vähemmistöjen keskinäinen hierarkia 
journalismissa rakentuu muun muassa sen mukaan, millaisten teemojen yhteydes-
sä eri ryhmien edustajat pääsevät esiin, millaisia valokuvia heistä julkaistaan, mi-
ten heidät esitetään otsikoissa sekä millaisia mahdollisesti loukkaavia nimityksiä 
eri ryhmistä esitetään. Esimerkiksi venäläiset, virolaiset ja muut entisen Neuvos-
toliiton alueelta tai Itä-Euroopasta Suomeen tulleet olivat julkisuudessa erityises-
ti rikosten ja niitä koskevien oikeuskäsittelyjen yhteydessä. Somalialaiset ja muut 
afrikkalaislähtöiset puolestaan olivat muita ryhmiä useammin esillä erilaisissa su-
vaitsevaisuusjutuissa.

Rasismi tai avoimen rasististen ryhmien ja henkilöiden toiminta oli juttujen pää-
aiheena todella harvoin, alle kymmenessä jutussa lähes kolmesta tuhannesta. Jon-
kun verran niistä kuitenkin puhuttiin, koska ”vierasvihaiset tahot” olivat jollain 
tavalla esillä yli sadassa jutussa. Useimmin jutuissa viitattiin skinheadeihin23. Jon-

21 Islamia koskevien juttujen vähäisyys koskee vuoden 2000 aineistoa; syksyn 2001 lehdis-
sä tilanne tältä osin oli toisenlainen (Harju 2003, 8–10).

 22 ”Afrikkalaista alkuperää oleviksi” luokiteltiin kaikki muut ”mustaihoiset” paitsi somalia-
laiset. Tämä kuten monet muutkin maahanmuuttajien kategorisoimisperusteet on hyvin on-
gelmallinen, eikä se perustu jakoon etnisyyden perusteella. (ks. liite 1, taulukko 7.5)

23 Skinit koodattiin vierasvihaisiksi vain silloin, kun heidät jutussa esitettiin tässä asiayh-
teydessä.
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kin verran, mutta huomattavasti vähemmän oli yleisen tason viittauksia rasisteihin 
ja (uus)natseihin. Konkreettisten rasistisista rikoksista syytettyjen lisäksi jutuissa 
puhuttiin rasismista ja rasisteista hyvin yleisellä tasolla. Avoimen rasistiset henki-
löt ja ryhmät jäivät uutisjutuissa lähes yksinomaan kohteiksi: sadasta jutusta vain 
neljässä rasistisen ryhmän edustaja sai itse esittää oman näkemyksensä.

Niin rasismi kuin rasistitkin on lakaistu piiloon. On tietysti hyvä, että lehdet ei-
vät ole levittämässä rasistisia mielipiteitä. Samalla herää kysymys, onko rasismista 
vaikeneminen ja ”vierasvihaisesti” ajattelevien vaientaminen paras tapa vaikuttaa 
kansalaisten keskuudessa vielä yleisiin rasistisiin asenteisiin ja ennakkoluuloihin. 

Teemojen erittelyn lisäksi jutuista koodattiin kaikki mahdolliset ilmaisut, jois-
sa otettiin selkeästi kantaa pakolaisten ja muiden ulkomaalaisten Suomeen tulon 
puolesta ja vastaan. Näitä kantaa ottavia kommentteja jutuissa oli hämmästyttä-
vän vähän. Selvästi maahanmuuton lisääntymistä vastustavia argumentteja oli vain 
parissa prosentissa koko aineistosta. Pakolaisten tai ulkomaisten siirtolaisten lisää-
misen puolesta argumentoitiin hiukan useammin. Maahanmuuttoa puolusteltiin 
Suomen työvoimatarpeella, erityisesti haluttiin ”hyödyllisiä siirtolaisia”.

Maahanmuuton vastustus liittyi pääasiassa pakolaisiin ja maahanmuuttajiin 
yleensä, ja jos joku etninen ryhmä mainittiin, vastustavat jutut liittyivät useim-
min Puolan ja Slovakian romaneihin24. Yleensä maahanmuuttajien vastustus il-
maistiin kuitenkin hienovaraisemmin ja toteamalla samalla, että ”oikeat” turva-
paikanhakijat ovat tervetulleita.

Vuoden 2000 sanomalehtiaineiston perusteella Suomen journalistinen ”keskus-
telu” maahanmuutosta ei tapahdu avoimesti argumentoimalla, vaan epäsuorasti. 
Varsinkin maahanmuuton vastustus esitettiin monitulkintaisten kiertoilmaisujen 
kautta, eikä avoin vastustaminen päässyt juuri koskaan lehtien otsikoihin. Samaan 
aikaan lehdet julkaisivat runsaasti uutisia ulkomaalaisten tekemistä rikoksista. Ne 
samoin kuin pikku-uutiset romanien Suomeen tulosta mitä ilmeisimmin vaikut-
tivat välillisesti rakentamalla kielteisiä mielikuvia maahanmuuttajista25. 

5.3. Lehtijuttujen kohteet ja puhujat
Keskeinen osa etnisyyttä koskevaa seurantatutkimusta oli lehtijuttujen puhujara-
kenteen analyysi, jossa tavoitteena on tehdä näkyviksi journalistin tietoisesti tai 
tiedostamattaan tuottamia tekstuaalisia ”valtarakenteita”. Se on analyysia siitä, 
miten journalisti jutussaan on järjestellyt muiden puheita: ketä siteerataan, ketä 
referoidaan, kuka taas esitetään mykkänä toimijana. Henkilöiden ja instituutioi-

24 Vuosina 1999–2000 valtaosa Suomeen pyrkineistä turvapaikanhakijoista oli Slovakian ja 
Puolan romaneja, jotka sittemmin käännytettiin pois Suomesta.

25 Puolan ja Slovakian Romanien maahanmuuton käsittelystä journalismissa ks. E. Ahola 
2002, 128–137; Horsti 2003.
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den pääsy puhujiksi voi perustua journalistin tietoiseen linjanvetoon, esimerkik-
si siihen, että vähemmistöjen edustajia ei pidetä luotettavina lähteinä edes omas-
sa asiassaan. Useimmin lienee kuitenkin kysymys rutiineista, sattumista, kielitai-
don puutteesta ja kireiden työaikataulujen asettamista rajoituksista, joiden vuok-
si ei hankita muita kuin helposti tavoitettavia tuttuja haastateltavia.

Tutkimusmenetelmän kuvauksen jälkeen piirrän yleiskuvan suomalaisen uutis-
journalismin puhujarakenteesta etnisyyttä koskevissa jutuissa (luku 5.3.2.). Sen 
jälkeen tarkastelen tekstin dialogisuutta eli sitä, miten eri henkilöt ja instanssit 
esiintyvät samoissa jutuissa (luku 5.3.3) sekä millaisissa vuorovaikutussuhteissa 
suomalaiset ja venäläiset ovat uutisteksteissä (luku 5.5.).

5.3.1. Puhujarakenteen erittelyn kehitys etnisyysprojektin kuluessa
Puhujarakenteen analyysi on jatkoa Estonia-projektin yhteydessä kokeillulle ja pää-
osin torsoksi jääneelle yritykselle eritellä määrällisesti juttujen toimijarakennet-
ta. Silloin pyrkimys erotella juttujen ”lähteet” ja ”kohteet” ei onnistunut kohtei-
den määrittelyn työläyden sekä niiden koodauksen luotettavuusongelmien vuok-
si. Tässä luvussa käytän yleensä termiä puhujarakenne toimijarakenteen asemes-
ta, koska analyysi painottuu puhuvien toimijoiden erittelyyn.

Analyysissa luokiteltiin kaikki jutussa esiintyvät henkilöt ja muut yhteiskunnal-
liset tahot (esimerkiksi vähemmistöryhmät, poliisit ja muut oikeusviranomaiset, 
valtion johto, kansalaisjärjestöt, etnisiin vähemmistöihin vihamielisesti suhtautu-
vat ”vierasvihaiset tahot”). Samalla määriteltiin kunkin puhujatahon asema jutun 
hierarkiassa: onko se puhujana vai muuten vain esillä jutussa.26

Analyysin ensimmäisenä vaiheena on määrällinen erittely uutisjutuissa referoi-
duista tai siteeratuista puhujista ja toisena vaiheena – joka tässä tutkimuksessa to-
teutettiin vain venäläisiä koskevien juttujen osalta – on sen tarkastelu, millaisiin 
vuorovaikutussuhteisiin toimittaja on asemoinut ”vieraat” puheet. Toisen vaiheen 
analyysiin kuuluu myös venäläisiä koskevien verbaalisten ja visuaalisten ilmaisu-
keinojen laadullinen erittely.

Tässä yhteydessä on syytä erottaa lähteen ja puhujan käsitteet, sillä kaikki lähteet 
eivät näy jutusta, ja kaikki jutun puhujat eivät ole sen lähteitä. Toimittajahan käyt-
tää tiedon hankinnassa ja jutun teossa yleensä useampia lähteitä kuin niitä, jotka 
näkyvät lopullisessa tekstissä.27 Käytettyjä lähteitä emme voi tietää, koska tutki-

26 Puhujarakenteen koodauksessa käytetty toimijaluokitus on kuvattu liitteessä 1 (tauluk-
ko 7.3).

27 Tuomo Mörä kiinnittää huomiota siihen, kuinka tekstin ilmisisältöihin rajoittuva tut-
kimus antaa usein vinoutuneen kuvan journalistien todella käyttämistä lähteistä. Esimer-
kiksi hänen tutkimassaan EU-kansanäänestystä edeltävässä poliittisessa journalismissa ul-
koministeriön briifaukset ja presidentti Koiviston taustatilaisuudet tuottivat tärkeää tietoa 
juttuihin, mutta sovittujen pelisääntöjen mukaan niitä ei saanut mainita lähteinä. (Mörä 
1999, 25) Tommola puolestaan kuvaa ydinjäteyhtiö Posivan keskeistä roolia haastattelemi-
ensa toimittajien tietolähteenä, mikä ei kuitenkaan ilmennyt jutuissa mainittujen lähteiden 
perusteella (Tommola 2001).
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muskohteena ovat valmiit jutut. Puhujat ovat toimijoita, jotka tuodaan näkyviin 
jutussa joko siteeraamalla tai referoimalla. Henkilöiden lisäksi tässä analyysissa 
”puhujia” voivat olla kirjalliset dokumentit: esimerkiksi jos jutussa referoidaan Pu-
naisen Ristin kannanottoa, puhujaksi merkitään kansalaisjärjestöjen edustajat. 

Jo Estonia-tutkimuksen yhteydessä yritettiin koodata silloisen tutkimusaineiston 
”lähteet ja kohteet”, jolloin erityisesti kohteiden määrittelyssä oli vaikeuksia pääs-
tä yhdenmukaisiin luotettaviin koodauksiin. Siksi juttujen kohteiden määritte-
lystä luovuttiin ja tyydyttiin jutuista näkyvien ”lähteiden” ja esiintyjien koodaa-
miseen. (Raittila 1996, 124–126) Käytin lainausmerkkejä, koska puhe ”lähteis-
tä” on hiukan harhaanjohtavaa, sillä jutun perusteella ei koskaan voi tietää kaik-
kia sen tekemiseen käytettyjä lähteitä. Itse asiassa Estonia-tutkimuksessa analy-
soidut “lähteet” vastaavat tässä luvussa kuvattavia puhujia. 

Useissa journalismin lähdekäytäntöjä koskevissa tutkimuksissa käytetään termiä 
”lähde” tapauksissa, joista itse käytän termiä puhuja. Esimerkiksi Luostarinen ja 
Pietikäinen käyttävät lähde-termiä (”source” ) tapauksista, joissa itse käytän ter-
miä puhuja (Luostarinen 1994, 184–19328;  Pietikäinen 2000, 111–115). Van Di-
jk puolestaan käyttää termejä source ja quotation (1991, 151–175).

Molemmat samaa asiaa tarkoittavat käsitteet – siis lähteet tai puhujat – ovat omal-
la tavallaan ongelmallisia. Kun rajoitutaan jutuista ilmenevien ”lähteiden” analyy-
siin, saamme tietoa vain niistä lähteistä, jotka lehti/toimittaja on lähteiksi ekspli-
koinut. Oma ratkaisuni nimetä ”lähteet” puhujiksi voi myös synnyttää sekaan-
nusta, koska samalla termillä nimetään haastateltu ja siteerattu ”aito puhuja” ja 
epämääräisesti referoitu dokumentti. Juttujen dialogisuuteen painottuvassa ana-
lyysissani puhuja-termi tuntuu kuitenkin luontevammalta, onhan analyysissa ky-
symys puhetekojen keskinäisten suhteiden erittelystä.

Lähteen ja puhujan keskinäinen suhde on ongelmallinen erityisesti jutuissa, joissa 
muodollisena puhujana on henkilö, jota toimittaja mitä ilmeisimmin ei ole käyt-
tänyt lähteenään. Näin on esimerkiksi monissa rikosjutuissa ja oikeusselostuksis-
sa, joissa toimittaja referoi syytettyjen ja muiden asianosasten ”puheita”. Mitä il-
meisimmin nuo puhujat eivät ole todellisuudessa olleet jutun lähteitä, vaan toi-
mittaja on käyttänyt lähteenään poliisin kertomuksia tai oikeudenkäynnin asia-
kirjoja, mutta käytetyt lähteet eivät ilmene jutusta29.

Puhujarakenneanalyysi toki antaa viitteitä ja pohjaa keskustelulle toimittajien läh-
dekäytännöistä, mutta rikosjuttujen yhteydessä jää usein epäselväksi, onko epäil-
lyn tai syytetyn kertomus kuultu asianomaiselta vai luettu oikeuden pöytäkirjois-
ta tai kuultu poliisilta. Olennaisempaa puhujarakenteessa on mahdollisuus nähdä, 
missä rooleissa etniset vähemmistöt ja muut toimijat julkisuudessa esitetään. Tä-

28 Journalistien ja lähteiden keskinäisiä suhteita sekä julkisuuden hallintaa käsitellessään 
Luostarinen puhuu lähteistä laajemmassa merkityksessä, mutta lehtijuttujen sisällön eritte-
lyssä hänen määrittelemänsä ”lähteet” ovat analysoitavissa jutuissa esiintyviä ”puhujia”.

29 Ks. rattijuoppoa koskeva näyte luvussa 5.5.3. (kuva 5.4) 
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män pohjalta voidaan esittää tulkintoja siitä, millaisia merkityspotentiaaleja jul-
kaistu juttu tuottaa.30

Etnisyysprojektin esitutkimusvaiheessa toimijoiden luokittelu tapahtui kuvion 
5.1 esittämällä tavalla31. Jako toimijoihin on tehty lähinnä uutisjuttujen ja uuti-
selle sukua olevien lajityyppien (reportaasit, haastattelut ja taustajutut) näkökul-
masta. Mielipidejuttuihin jako ei sellaisenaan sovi. Tuolloin käytin vielä käsitet-
tä toimijarakenne, koska tavoitteena oli jutun toimijoiden suhteiden kokonaisval-
tainen erittely. 

30 Tietenkin on ongelmallista, jos rikoksista epäiltyjen kertomukset välittyvät toimittajil-
le aina poliisin tai oikeusviranomaisten kautta. Mutta alkuperäisen lähteen selvittäminen 
edellyttäisi toisenlaista toimittajan lähdekäytäntöihin keskittyvää tutkimusta, jossa pelkkä 
mediatekstien erittely ei riitä.

31 Kuvion 5.1 muotoili alun perin koodausrungon kehittelyvaiheessa keväällä 1999 etni-
syysprojektissa tutkijana työskennellyt Risto Suikkanen. Estonia-tutkimuksen toimijara-
kenteen koodausyrityksiin verrattuna uutta oli nimenomaan Suikkasen idea toissijaisten 
puhujien erottamisesta.

Uutisjutun toimijat

Puhuvat toimijat
(varsinaiset puhujat) 

Puheena  
olevat toimijat

Puhuvat mutta  
puheena olevat toimijat  
(toissijaiset puhujat)

Pelkästään puheen 
aiheena olevat toimijat

(kohteet eli mykät toimijat) 

Kuvio 5.1. Uutisluonteisten juttujen toimijarakenne

Juttujen puhujarakenteen erittelyssä tuli havainnollisella tavalla esiin sisällön erit-
telyssä aina mukana oleva dilemma: mitä tarkempi luokittelu on, sitä vähemmän 
aineistoa samoilla resursseilla voidaan analysoida ja sitä vaikeampaa on saada eri 
koodaajien luokittelut luotettavan vertailukelpoisiksi. Luotettavuuden lisäämiseksi 
ja resurssien tarpeen kohtuullistamiseksi puhujarakenteen analyysia on etnisyys-
projektin aikana kehitelty pelkistettyyn suuntaan.

Esitutkimusvaiheessa jutuista laskettiin jokaisen puhujan yksittäiset repliikit, ja 
suorat siteeraukset eroteltiin referoinneista, jolloin yhdessä jutussa saattoi olla hy-
vinkin runsaasti koodattavia puhetapahtumia (ks. Raittila & Suikkanen & Lilja 
1999, 27–36; Raittila 2000a). Näin tarkka koodaus oli erittäin työlästä ja luotet-
tavuudeltaan ongelmallista, ja tutkimuksen seuraavassa vaiheessa koodausta yk-
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sinkertaistettiin siten, että kustakin jutusta laskettiin jokaisen toimijan esiintymi-
nen jutun kohteena tai puhujana vain kertaalleen.32

Toissijaiset puhujat koodattiin koko aineistosta esitutkimusvaiheessa sekä sen jäl-
keen syksyn 1999 aineistosta (Raittila & Kutilainen 2000, 57–64). Toissijaisten 
puhujien etsiminen oli erittäin työlästä, ja niitä löytyi loppujen lopuksi suhteel-
lisen vähän. Toissijaisten puhujien vaikean ”havaittavuuden” vuoksi eri koodaa-
jien välinen reliabiliteetti oli heikko. Siksi marraskuun 1999 jälkeen päädyttiin 
merkitsemään toissijaisiksi puhujiksi vain etnisten vähemmistöryhmien edusta-
jat. Tässä luvussa esitettävässä vuoden 2000 aineistossa on eroteltu siis vain seu-
raavat puhuja-asemat:

a) toimijat, jotka ovat jollain tavalla esillä jutussa (työekonomisista syistä 
vain analyysin kannalta keskeisimmät toimijaryhmät koodattiin esillä ole-
viksi, ks. liite 1, taulukko 7.3)

b) toimijat, jotka ovat jutuissa varsinaisina puhujina (lyhyyden vuoksi näis-
tä käytetään yleensä nimitystä puhujat)

c) etnisten vähemmistöryhmien edustajat, jotka ovat jutussa toissijaisina pu-
hujina (näissä tapauksissa koodattiin aina myös se taho, joka puhuu ko. et-
nisen ryhmän puolesta).

Näyte 5.1 havainnollistaa lopullisessa analyysissa sovellettua puhujarakenteen erit-
telyä. Katkelmasta koodataan esillä oleviksi toimijoiksi poliisi ja venäläismies (lii-
tetaulukon 7.3 koodit 3 ja 1), puhujiksi poliisi ja porvoolaismies (koodit 3 ja 17). 
Lisäksi venäläismies koodataan toissijaiseksi puhujaksi, ja hänen puolestaan pu-
huvaksi tahoksi tulee koodi 17 (porvoolaismies)33. 

Näyte 5.1 (Iltalehti 28.10.2000):
(--) Komisario Jussi Kiiski kertoo, että Porvoon maantien varrelta on kahdesti tavattu 
naiskauppaa yrittänyt kauppias.
Vielä harvinaisempaan kaupankäyntiin törmäsi porvoolaismies maanantaiaamuna Si-
poonlahden Nesteen pihalla. Venäläismiehellä oli punaisen Samaransa takakontissa Ka-
lashnikov-rynnäkkökivääri. (--)
Porvoolaisen mukaan venäläinen Kalashnikov-mies tituleerasi itseään ”bisnesmiehek-
si” ja kertoi käyvänsä kerran kuussa Suomessa (4). 

Koodatun aineiston tilastollisen käsittelyn avulla voitiin kuvata eri yhteiskunnal-
listen tahojen pääsyä puhujiksi suhteessa siihen, miten ne olivat esillä aineiston ju-

32 Toteuttamani puhujarakenteen määrällinen analyysi on huomattavasti pelkistetympi kuin 
Reunasen (2003, 109–112) budjettijournalismia koskevassa tutkimuksessa. Reunanen erot-
telee jutun toimijat samaan tapaan, mutta hän painottaa jutun kertojan ja muiden toimi-
joiden suhteiden analyysia. Reunanen tulkitsee myös kertojan tai toisten puhujien puheen 
kohteina olevat toimijat journalistisen keskustelun osallistujiksi. Omassa tutkimuksessani 
kertojan osuus ei ole lainkaan mukana määrällisessä erittelyssä.

33 Porvoolaismiestä ei siis koodata ”esillä olevaksi”, koska ”muut kansalaiset” (liite 1, taulu-
kon 7.3, koodi 17) koodattiin vain puhujiksi. 
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tuissa. Analyysia jatkettiin vertailemalla puhujarakennetta juttutyypeittäin sekä 
eri teemojen tai juttujen keskeisten vähemmistöryhmien yhteydessä.34 

5.3.2. Yleiskuva etnisyysjuttujen puhujarakenteesta
Useimmin etnisyyttä koskevissa uutisjutuissa puhuivat eri tasojen viranomaiset 
(taulukko 5.1.). Vähemmistöryhmien edustajat pääsivät ääneen reilussa neljäsosas-
sa niistä jutuista, joissa he olivat esillä. Näiden ryhmien samoin kuin poliitikko-
jen ja vierasvihaisten tahojen pääsyä puhujiksi kuvataan tarkemmin alempana. 
Muita merkittäviä puhujaryhmiä ovat erilaisten kansalaisjärjestöjen edustajat se-
kä ”muut kansalaiset”. Viimeksi mainituilla tarkoitetaan uutisissa ja esimerkiksi 
katugallupeissa haastateltuja tavallisia suomalaisia, joita ei jutun tunnistetietojen 
perusteella voi sijoittaa muihin käytettyihin toimijakategorioihin. Järjestöt olivat 
valtaosaltaan mitä erilaisimpia paikallisia ja valtakunnallisia yhdistyksiä35. Kan-
salaiset ja järjestöjen edustajat puhuivat useimmin suomalaisten ja vähemmistö-
ryhmien suhteita koskevissa sekä suvaitsevaisuusjutuissa.

Toimijaryhmä Puhujana X jutussa Jollain tavalla  
esillä X jutussa

Puhujana  
jutuissa, joissa esillä

Vähemmistöryhmien edustajat 536 1953 27,4 %
Viranomaiset yleensä (joku seu-
raavien alaryhmien edustaja  
puhujana/esillä)

849 1343 63,2 %

  --oikeus- ja poliisihallinto 324 655 49,5 %
  -- valtion johdon edustajat 136 333 40,8 %
  -- kenttätason viranomaiset 149 325 45,8 %
  -- tutkijat, asiantuntijat 104 154 67,5 %
  -- kuntien edustajat 42 129 32,6 %
  -- muut viranomaiset 259 580 44,7 %
Puolueet ja niiden edustajat 83 143 58,0 %
Vierasvihaiset tahot 4 101 3,9 %
Muut järjestöt 125
Muut kansalaiset 125
Yritykset 54
Väline itse tai muu media 24
EU:n ja muiden maiden edus-
tajat 

23

Muut puhujat 102

Taulukko 5.1. Juttujen puhujarakenne etnisyyttä koskevissa 
uutisluonteisissa36 jutuissa vuonna 2000 (N=2015)

34 Ks. Raittila 2002, 79–91; Raittila & Vehmas 2002, 33–42)

35 Maahanmuuttajien järjestöt on koodattu vähemmistöryhmien sekä puoluejärjestöt puo-
lueiden edustajiksi. Viitisentoista prosenttia järjestöistä oli ylikansallisia ihmisoikeusjärjes-
töjä (esim SPR, Amnesty) ja saman verran järjestöihin koodatuista oli uskonnollisten yh-
teisöjen edustajia.
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Taulukko 5.2. Vähemmistöryhmät puhujina  
keskeisimpien teemojen yhteydessä (uutisluonteiset jutut)

Jutun pääaihe

Vähemmistöryhmän edustaja puhujana

N Osuus kyseisen 
teeman jutuista

Osuus jutuista,  
joissa  

vähemmistöryhmät 
puhujina (N=536)

Suvaitsevaisuusjutut (233 juttua) 127 54,5 % 23,7 %
Lait ja viranomaistoiminta (382 juttua) 67 17,5 12,5
Suomalaisten suhde vähemmistöryhmiin (233) 49 21,0 9,1
Kulttuuriset erityispiirteet, sosiaaliset ongelmat (89) 41 46,1 7,6
Pakolaisten pyrkiminen, saapuminen  
tai poismuutto Suomesta (156) 34 21,8 6,3

Vähemmistöryhmien tekemät rikokset  
ja oikeusloukkaukset (250) 33 13,2 6,2

Oikeuskäsittelyt, oikeuden päätökset (123) 32 26,0 6,0
Vähemmistöryhmiin kohdistuneet  
rikokset ja oikeusloukkaukset (98) 21 21,4 3,9

Muut teemat yhteensä (451) 132 29,3 24,6
Yhteensä (2015) 536 26,6 100 %

 
Etnisten vähemmistöryhmien edustajat olivat esillä lähes kaikissa aineiston uutis-
jutuissa, mikä on luonnollista aineiston keruuperusteista johtuen. Ne jutut, joissa 
vähemmistöjä ei edes mainittu, saattoivat käsitellä esimerkiksi maahanmuuttoa 
tai rasismia yleisellä tasolla. Vähemmistöryhmien edustajat olivat jutuissa useim-
min vain kohteina. Puhujina he olivat 27,4 prosentissa uutisjutuista, mikä on jon-
kin verran enemmän kuin aikaisemmissa vastaavissa tutkimuksissa37. 

Etnisten vähemmistöjen edustajat pääsivät puhujiksi erityisesti heitä koskevien me-
nestystarinoiden ja muiden suvaitsevaisuusjuttujen yhteydessä; niissä heitä sitee-
rattiin selvästi useammin kuin muita puhujia (taulukko 5.2.). Sama koskee myös 
kulttuurisia erityispiirteitä sekä sosiaalisia ongelmia koskevia juttuja. Myös suo-
malaisten ja vähemmistöryhmien suhteisiin sekä lakeihin ja viranomaistoimin-
taan liittyvissä asioissa vähemmistöt pääsivät määrällisesti usein puhujiksi, mutta 

36 Uutisluonteiset jutut” käsittävät uutiset, haastattelut, reportaasit ja etusivujen vinkit si-
säsivujen juttuihin. Prosenttiluvut kuvaavat niiden juttujen osuutta, joissa kyseinen ryhmä 
pääsi puhujaksi esillä ollessaan (esimerkiksi “vierasvihaiset” olivat esillä 101 jutussa ja pu-
hujina neljässä jutussa, jolloin osuus oli 3,9 %). Taulukon alaosan toimijoista koodattiin 
vain niiden esiintyminen puhujina. Uutisluontoisissa jutuissa oli puhujia keskimäärin yk-
si juttua kohden, tai tarkemmin sanottuna 1,4 puhujaa/juttu niissä jutuissa, joissa ylipään-
sä on puhujia. Konkreettisia puhujia oli enemmän, sillä taulukko ilmaisee eri toimijataho-
jen esillä olon ja toimimisen puhujina. Viranomaiset yleensä kuvaa niiden juttujen määrää, 
joissa puhujana on yksi tai useampi viranomaistaho. Luku on pienempi kuin kaikkien vi-
ranomaistahojen summa, koska samassa jutussa voi olla puhujana tai esillä esim. poliisi ja 
muu viranomainen.

37 Syksyn 1999 kirjoittelua koskeneessa seurantatutkimuksemme edellisessä vaiheessa vähem-
mistöryhmät olivat puhujina 21 prosentissa jutuista, mikä on lähes täsmälleen sama tulos 
kuin van Dijkin brittilehdistöä koskevassa tutkimuksessa (Raittila & Kutilainen 2000, 59; 
van Dijk 1991, 151–156). Pietikäisen tapa luokitella puhujien osuus poikkesi hiukan omasta 
tutkimuksestamme, mutta hänenkin aineistossaan vähemmistöjen edustajat olivat puhujina 
noin 21 prosentissa heitä koskevista maininnoista (Pietikäinen 2000, 201–204).
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noissa jutuissa viranomaiset ja muut valtaväestöä edustavat puhujat pääsivät ää-
neen paljon vähemmistöjä useammin. Suhteessa rooliinsa juttujen kohteina vä-
hemmistöt olivat harvoin puhujina rikos- ja konfliktitapausten yhteydessä. Juttu-
tyypeittäin tarkasteltuna vähemmistöt pääsivät ääneen erityisesti reportaaseissa ja 
haastatteluissa, joissa he olivat puhujina 55 prosentissa jutuista. Sen sijaan uutisis-
sa vähemmistöt saivat äänensä kuuluviin alle viidenneksessä.

Pietikäisen sisällön erittelyssään soveltama aiheiden luokittelu poikkesi omasta tut-
kimuksestani niin paljon, että teemakohtaiset suorat vertailut ovat mahdottomia. 
Pietikäisen tutkimuksessa vähemmistöt pääsivät suhteellisesti keskimääräistä use-
ammin puhujiksi muun muassa seuraavien teemojen yhteydessä: vähemmistöjen 
kulttuuri ja uskonto, vähemmistöjen elämä Suomessa, assimilaatio, koulutus, vä-
hemmistöjen tausta, suomalaisten ja vähemmistöjen suhteet sekä vähemmistöjen 
näkemykset Suomesta (Pietikäinen 2000, 203). Van Dijkin aineisto ja luokittelut 
poikkesivat vielä enemmän omasta tutkimuksestani, mutta hänen tiivistävä yh-
teenvetonsa pätee myös omaan aineistooni: silloin harvoin kun vähemmistöt pää-
sevät puhujiksi, se tapahtuu useimmiten ”turvallisten”, marginaalisten ja vähem-
män tärkeiden teemojen yhteydessä (van Dijk 1991, 156–160).

Etnisyyttä koskevien juttujen keskeisimpiä puhujia olivat eri tasojen viranomai-
set, ja he puhuivat erityisesti lainsäädäntöön, maahanmuuttoon ja rikoksiin liit-
tyvissä jutuissa (liite 1, taulukko 7.8). Heistä useimmin pääsivät ääneen poliisit ja 
oikeusviranomaiset. Lähes yhtä usein pääsivät puhujiksi ”muut viranomaiset”, ja 
tuo luokka koostuu pääasiassa eri ministeriöiden, raja- ja merivartioston sekä ul-
komaalaisviraston edustajista. Järjestyksen, kurinpidon ja kontrollin edustajat pu-
huivat vähemmistöjuttujen yhteydessä selvästi enemmän kuin esimerkiksi koulu-, 
sosiaali- tai muut kunnalliset ja kenttätason viranomaiset. Suhteessa esillä oloon-
sa useimmin juttujen puhujiksi pääsivät tutkijat ja asiantuntijat. Viranomaisten 
keskeinen rooli uutisjuttujen puhujina ei kuitenkaan ole mikään etnisten juttujen 
erikoispiirre, vaan koskee normaalijournalismia yleisemminkin38.

Puolueiden edustajat olivat harvoin puhujina tai muutenkaan esillä etnisyysju-
tuissa39 (liite 1, taulukko 7.9). Poliitikkojen näkymättömyys etnisissä kysymyk-
sissä koski sitoutumattomien lehtien ohella myös puoluelehtiä. Poliitikot olivat 
esillä miltei yksinomaan kahden teeman yhteydessä: heidän puheenvuoronsa kes-
kittyivät suomalaisten ja vähemmistöryhmien suhteita sekä viranomaistoimin-
nan tilaa koskeviin juttuihin. Valtaosa noista jutuista liittyi maahanmuuttoon ja 
siinä erityisesti Puolan ja Slovakian romanien Suomeen tuloon ja takaisin kään-
nyttämiseen. Muista etnisistä ryhmistä useimmin poliitikkojen puheen kohtee-

38 Suomessa viime vuosina tehdyissä tutkimuksissa viranomaisten rooli uutisten toimijoina 
ja puhujina on ollut keskeinen, mutta ei niin hallitseva kuin tässä etnisyyttä koskevassa tut-
kimuksessa (ks. Suhonen 1994, 108–116; Kunelius & Hellsten & Renvall 2000, 120–131; 
Heikkilä 2001, 83–113; Raittila & Vehmas 2001, 24–29; Reunanen 2003, 113).

39 Tosin tasavallan presidentti ja ministerit (joista moni on myös puoluejohtaja) koodattiin 
keskeisiksi valtiollisiksi toimijoiksi viranomaisten joukkoon. Vaikka nämä laskettaisiin mu-
kaan, puolueiden edustajien esiintyminen maahanmuuttoa ja etnisiä kysymyksiä koskevis-
sa uutisissa jäi vähäiseksi.
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na olivat albaanit ja saamelaiset, ja syksyllä 2000 Hakunilan tapahtumien40 joh-
dosta myös somalialaiset.

Useimmiten puolueiden edustajat olivat juttujen ainoita puhujia, ja vain kym-
menesosassa jutuista joku vähemmistöryhmiin kuuluva oli esillä tai puhujana sa-
massa jutussa poliitikon kanssa. Puolueiden edustajat puhuivat silloin tällöin ra-
sismista yleisellä tasolla, mutta eivät juuri koskaan puuttuneet konkreettisiin ta-
pauksiin. Väkivaltaa, rikoksia ja sosiaalisia ongelmia koskevista jutuista poliitik-
kojen puheenvuoroja ei löytynyt.

Parlamentilla ja poliitikoilla oli Pietikäisen aineistossa – siis vuosien 1985–1993 
Helsingin Sanomissa – ks. keskeisempi merkitys kuin vuoden 2000 sanomaleh-
dissä (Pietikäinen 2000, 201–212). Tällä perusteella voi arvioida, että vähemmis-
töjä ja maahanmuuttajia koskevat asiat ovat suomalaisessa journalismissa muuttu-
neet vuosikymmenessä poliittisesta kysymyksestä yhä enemmän viranomaisasiaksi. 
Koska tutkimusten aineistot ja muuttujat eivät ole suoraan vertailukelpoiset, tämä 
on vasta tulevien tutkimusten varmennusta odottava alustava hypoteesi.

Puolueiden ja poliitikkojen näkymättömyys etnisiä vähemmistöjä koskevassa leh-
distökeskustelussa tuntuu omituiselta sitä taustaa vasten, että viime vuosina puo-
lueet ovat vakuuttaneet suvaitsevaisen monikulttuurisen yhteiskunnan rakenta-
misen tärkeyttä. Poliitikkojen haluttomuus osallistua mediakeskusteluun rasis-
mista ja etnisyydestä ei liene sattumaa. Suhtautuminen maahanmuuttoon ja pa-
kolaisiin on lähes jokaisen puolueen äänestäjäkuntaa jakava kysymys (Jaakkola 
1999, 37–41). Näyttää siltä, että poliitikot välttelevät aktiivista julkista esiinty-
mistä etnistä syrjintää vastaan säilyttääkseen kannatuksensa hyvin ristiriitaisilla 
tavoilla vähemmistöihin suhtautuvan äänestäjäkuntansa keskuudessa. Poikkeuk-
siakin tässä suhteessa on.

5.3.3. Etniset vähemmistöt ja muut tahot puhuvat eri jutuissa
Edellä keskityin siihen, miten usein eri henkilöt ja instituutiot pääsivät puhujik-
si etnisyyttä koskevissa jutuissa. Puhujarakenteen määrällinen analyysi mahdol-
listaa myös sen tarkastelun, miten eri tahot pääsevät esiin samoissa jutuissa. Vii-
me vuosina Suomessa käydyssä kansalaisjournalismia koskevassa tutkimuksessa 
ja pohdinnassa on painotettu eri intressiryhmien julkisuuteen pääsyn lisäksi nii-
den kohtaamisen ja dialogin tärkeyttä41. Sanomalehtijournalismissa dialogi voi to-
teutua monin tavoin: juttujen sisällä, yhden lehden juttujen välillä tai eri lehtien 
keskinäisenä sananvaihtona. Itse keskityn ensimmäiseen ei toimijoiden keskuste-
levuuteen yksittäisten juttujen sisällä42. 

Taulukko 5.3. kertoo, ketkä puhuivat samoissa jutuissa vähemmistöryhmien edus-
tajien kanssa. Keskeisin havainto on juttujen yksiäänisyys: valtaosassa niistä ju-
tuista, joissa vähemmistöt pääsivät puhujiksi, ei ollut lainkaan muita puhujia. Sa-
ma yksiäänisyys koski myös niitä juttuja, joissa viranomaiset olivat puhujina. Eri 
tahot puhuivat omissa jutuissaan toisistaan erillään.
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Yli puolessa niistä jutuista, joissa vähemmistöryhmät olivat puhujina, esillä oli jo-
ku viranomainen; useimmin poliisi- ja oikeushallintoon kuuluva, kenttätason vi-
ranomainen tai ”muu viranomainen”. Näiden ryhmien edustajat olivat viranomai-
sista useimmin myös puhujina samoissa jutuissa vähemmistöryhmien kanssa. Val-
tion johdon, kuntien ja tutkijoiden edustajat olivat huomattavasti harvemmin koh-
teina ja puhujina silloin kun vähemmistöryhmien edustajat puhuivat. Tämä selit-
tyy sillä, että vähemmistöjen ja viranomaisten ”yhteisesiintymiset” jutuissa liitty-
vät pikemminkin rikoksiin ja maahanmuuton ongelmatapauksiin kuin kuntien 
tai valtion ulkomaalaispolitiikkaan.

Poliittisten puolueiden edustajia oli puhujana alle kahdessa prosentissa jutuista, 
joissa vähemmistöryhmien edustajat puhuivat. ”Vierasvihaisten tahojen” eli rasis-
tisten organisaatioiden edustajat puhuivat vain yhdessä jutussa vähemmistöryh-
mien kanssa. Minkäänlaista dialogia ainakaan juttujen tasolla ei voi syntyä, kun 
toinen osapuoli ei saa lainkaan ääntään kuuluviin samoissa jutuissa. Myös ”muut 

Toimijaryhmä puhujajana x jutussa jollain tavalla esillä x jutussa
Vähemmistöryhmien edustajat 536 536
Viranomaiset yleensä (joku tai jotkut alla 
oleviin alaryhmiin kuuluvista)

147 286

   - Oikeus- ja poliisihallinto 58 119
   - Kenttätason viranomaiset 51 108
   - Muut viranomaiset 46 123
   - Kuntien edustajat 15 38
   - Tutkijat, asiantuntijat 13 32
   - Valtion johdon edustajat 10 63
Puolueet ja niiden edustajat 9 22
Vierasvihaiset tahot 1 23
Muut kansalaiset 56
Järjestöjen edustajat 29
Yritykset 20
EU:n ja muiden maiden edustajat 3
median edustaja 6
Muut 30

Taulukko 5.3. Puhujarakenne jutuissa, joissa puhujana joku 
vähemmistöryhmien edustaja  
(uutiset, haastattelut, reportaasit; vuoden 2000 aineisto, N=2015)

40 Journalismissa käsiteltiin laajasti Vantaan Hakunilassa syyskuussa 2000 tapahtuneita vä-
kivaltaisia yhteenottoja suomalaisten ja somalialaisten nuorten välillä (ks. Haavisto 2002; 
Sipiläinen 2002; Raittila 2002, 94–95).

41 Kansalaisjournalismia ja siihen liittyvää julkisen keskustelun ideaalia käsittelen tarkem-
min luvussa 5.4.2.

42 Esimerkiksi Reunasen (2003, 61) mukaan journalismin dialogisuutta pitäisi tarkastella 
yksittäisten juttujen ohella kokonaisten julkisten keskustelujen puitteissa, jolloin yksittäi-
sillä jutuilla on oma panoksensa useita juttuja käsittävässä julkisen keskustelun jatkumossa. 
Olen periaatteessa samaa mieltä, mutta mm. tutkimusaineistoni otoksen luonne (joka kol-
mannen päivän lehdet) vei pohjaa tällaiselta kokonaisvaltaiselta analyysilta. 
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kansalaiset” puhuivat suhteellisen harvoin samoissa jutuissa vähemmistöryhmi-
en kanssa (56 jutussa 536:sta eli reilussa kymmenesosassa jutuista). Tällä perus-
teella journalismi ei näytä rakentavan vähemmistöryhmiin kuuluvien ja tavallis-
ten suomalaisten välistä keskusteluyhteyttä.

Kun viranomainen oli puhujana, jutussa oli kohteena useimmiten jokin toinen 
viranomaistaho sekä vähemmistöryhmät. Oikeus- ja poliisihallinnon työntekijät 
esiintyivät jutuissa enimmäkseen yksin eli jutuissa, joissa he ovat puhujina, oli hy-
vin vähän muita puhujia. Kohteina noissa jutuissa olivat miltei aina vähemmis-
töryhmät, mikä on luonnollista aineistoon otettujen juttujen valintakriteereiden 
vuoksi. Vähemmistöryhmien edustajat pääsivät ääneen vain kuudesosassa niistä 
jutuista, joissa poliisit tai muut viranomaiset olivat puhujina. Ehkä kiinnostavin 
yksityiskohta koskee poliitikkojen osuutta. Edellä todettiin jo puolueiden edusta-
jien heikko näkyvyys vähemmistöryhmiä koskevassa kirjoittelussa. Aivan erityi-
sen heikko se oli niissä jutuissa, joissa oikeus- ja poliisiviranomaiset olivat puhu-
jina. (Ks. Raittila & Vehmas 2002, 37–38.)

Suomen etnisten vähemmistöjen esiintyminen puhujana yhdessä muiden toimi-
joiden kanssa poikkeaa selvästi van Dijkin analysoimasta 1980-luvun lopun brit-
tilehdistöstä. Van Dijkin aineistossa vähemmistöt olivat juttujen ainoita puhu-
jia suhteellisesti paljon harvemmin kuin Suomessa. Van Dijkin analyysissa ei ole 
merkittävää yksin sen tulos, jonka mukaan vähemmistöt ovat ainoina puhujina 
alle kolmasosassa niistä jutuista, joissa ne ylipäänsä pääsivät puhumaan. Oman 
jatkoanalyysini kannalta kiinnostavampi on van Dijkin tulkinta ja pohdinta tu-
losten perusteella: hän pitää ongelmana ja jopa yhtenä rasismin muotona sitä, et-
tä valkoisen enemmistön edustajat pääsevät niin usein puhujiksi samoihin juttui-
hin etnisten vähemmistöjen kanssa. (van Dijk 1991, 154–156)

Van Dijk painottaa vähemmistöjen oikeutta saada ensisijaisesti oma äänensä kuu-
luviin itseään koskevissa asioissa, ja tästä olen samaa mieltä. Mutta toisin kuin van 
Dijk en pidä ongelmana sitä, että enemmistöväestön edustajat puhuvat samois-
sa jutuissa vähemmistöjen kanssa43. Päinvastoin: pidän juttujen sisällä käytävää 
dialogia juuri yhtenä keinona eri etnisten ryhmien keskinäisen yhteisymmärryk-
sen rakentamiseksi.

Tarkastelen journalismin keskustelevuutta ensin teoreettisesti taustoittaen (luvus-
sa 5.4.), minkä jälkeen testaan keskustelevuuden toimivuutta soveltamalla dialo-
gisuuden analyysimallia venäläisiä koskeviin uutisjuttuihin (luvussa 5.5.).

 43 Van Dijkin näkemys tulee hiukan ymmärrettävämmäksi, kun otetaan huomioon hänen 
tutkimusaineistonsa, jotka sijoittuvat vuoden 1985 tamilipakolaisten maahanmuuton, Ison 
Britannian  ”rotumellakoiden” ja vuoden 1989 kirjailija Salman Rushdielle langetetun fat-
wan aikoihin (van Dijk 1991, 1–4). Näiden erityistilanteiden yhteydessä on ymmärrettävää 
painottaa etnisten vähemmistöjen julkisuuteen pääsyä ”omana itsenään” eikä vain yhdessä 
valkoisen enemmistön edustajien kanssa.
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5.4. Lähestymistapoja  
journalismin dialogisuuden tutkimiseksi
Edellä kuvattu puhujarakenteen analyysi osoittaa varsin vakuuttavasti etnisten vä-
hemmistöryhmien toissijaisen aseman heitä koskevassa journalismissa. Analyysi 
ei kuitenkaan paljasta, millaista vuorovaikutusta toimijoiden ja argumenttien vä-
lillä jutuissa on. Puhujarakenteen analyysin tulokset antoivat vihiä myös dialogi-
suudesta kertomalla, mitkä eri toimijat puhuivat samoissa jutuissa (taulukko 5.3). 
Tämä on kuitenkin vasta ensi askel dialogisuuden analyysissa – itse asiassa vas-
ta dialogisuuden edellytyksistä kertova tulos – sillä vähemmistöryhmien ja mui-
den tahojen esiintyminen samassa jutussa ei välttämättä merkitse, että niiden vä-
lillä olisi vuorovaikutusta. 

Jatkoanalyysissa paneudun nimenomaan jutun sisäisen dialogisuuden tutkimisen 
kehittämiseen. Lähestyn etnisten ryhmien välisen dialogin toteutumista journalis-
missa kahdesta suunnasta. Ensinnäkin lähtökohtanani on monikulttuurisen yhtei-
sön rakentaminen ja siihen liittyvä ns. kontaktihypoteesi, jonka mukaan eri etnisiin 
ryhmiin kuuluvien keskinäinen vuorovaikutus on tärkeää ryhmien välisten ennak-
koluulojen ja stereotypioiden purkamiseksi. Kontaktihypoteesi koskee ensisijaises-
ti ihmisten välistä välitöntä vuorovaikutusta, kun taas oma analyysini koskee vuo-
rovaikutusta ja kontakteja journalistisissa teksteissä. Keskeinen ongelmani koskee 
journalismin välittämän dialogin suhdetta median ulkopuoliseen dialogiin. 

Toinen lähtökohtani on viime aikoina vahvasti esillä ollut ajatus kansalaisjourna-
lismista ja siihen liittyen journalismin keskustelevuudesta. Näkökulmani kansa-
laisjournalismiin painottuu toisin kuin Suomessa viime vuosina käydyssä keskus-
telussa: kansalaisjournalismia koskevissa tutkimuksissa ja puheenvuoroissa ovat 
etualalla olleet argumentaatio ja demokraattisen yhteisön ihanteet, kun oma nä-
kökulmani painottaa journalismin dialogisuutta etnisen toiseuden rakentumisen 
ja purkamisen näkökulmasta.

Eroista huolimatta sekä kontaktihypoteesilla että kansalaisjournalismikeskuste-
lulla on yhteisiä kosketuspintoja omaan analyysiini. Noiden yhteyksien pohtimi-
seksi ja oman näkökulmani jäsentämiseksi erittelen seuraavassa molempia hiu-
kan tarkemmin.

5.4.1. Kontaktihypoteesi ja kontaktit mediassa
Kontaktihypoteesi on sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa monin tavoin proble-
matisoitu; kontaktit eri etnisten ryhmien välillä eivät mitenkään automaattisesti 
vähennä etnisiä stereotypioita (Allport 1996/1954, 261–282; Liebkind 1988, 118–
138; Liebkind et al 2000). Allport erittelee lähinnä Yhdysvalloissa tehtyjen em-
piiristen tutkimusten perusteella sekä kontaktin luonteeseen että osapuoliin liit-
tyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat onnistumiseen ennakkoluulojen poistamisessa. 
Näitä ovat muun muassa kontaktien kesto ja toistuvuus, osapuolien yhteiskun-
nallinen asema, roolit ja sosiaalinen ilmapiiri, osallistuvien yksilöiden persoonal-
lisuus sekä kontaktin ”alue” (satunnainen, asuinalueeseen liittyvä, työhön, va-
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paa-aikaan, uskontoon, politiikkaan tai suvaitsevaisuustyöhön liittyvä). Yhteen-
vedossaan Allport painottaa persoonallisuustekijöiden merkitystä toteamalla, et-
tä parhaatkaan kontaktit eivät auta muuttamaan kaikkien etnisiä ennakkoluulo-
ja. (mt. 262–263, 279–280)

Historiallisena esimerkkinä kontaktihypoteesin ongelmallisuudesta Allport viit-
taa juutalaisten asemaan historian eri vaiheissa ja juutalaisvainojen riippumatto-
muuteen väestöryhmien keskinäisistä kontakteista (mt. 261–262). Bauman puo-
lestaan kuvaa yhteiskunnallisen tilanteen merkitystä juutalaisten ja valtaväestön 
kontaktien tuottamille seurauksille: 1800-luvun Euroopassa juutalaisten vapau-
tuminen lähtemään getoista ja juutalaiskortteleista harjoittamaan ”normaaleja” 
ammatteja tapahtui samaan aikaan teollistumisen ja tukkukaupan voimakkaan 
kasvun kanssa. Kun pikkukauppiaat ja käsityöläiset joutuivat ahtaalle yhteiskun-
tarakenteen muuttuessa, syyllisiksi leimattiin eristyksistä kaduille ilmaantuneet 
juutalaiset. Kontaktit eivät lisänneetkään suvaitsevaisuutta, vaan kävi päinvas-
toin. (Bauman 1997, 64–65)

Kontaktihypoteesin ongelmallisuus tulee näkyviin myös tämän päivän suoma-
laisten suhteessa romaneihin: valtaväestön kielteinen asennoituminen romanivä-
hemmistöön ilmenee usein kulttuurien kohtaamistilanteissa, esimerkiksi samassa 
kerrostalossa asuttaessa. Suomalaisten asenteet etnisiin vähemmistöihin ovat kär-
jistyneet juuri niissä pääkaupunkiseudun ja Turun lähiöissä, joissa on eniten päi-
vittäisiä kontakteja maahanmuuttajien kanssa. Keskisalon (2001 ja 2004) kuva-
us Joensuun koulumaailmasta puolestaan kertoo erityisen tulehtuneista etnisten 
ryhmien välisistä suhteista juuri siinä koululuokassa, jossa maahanmuuttajat ja 
suomalaiset olivat yhdessä.44

Siksi pelkkä kontakti ei riitä, vaan yhtä tärkeää on kontaktin luonne, esimerkiksi 
sen sisältämä luonnollinen ja positiivinen vuorovaikutus ryhmien välillä. Allpor-
tin mukaan kontaktit ovat auttaneet enemmistö- ja vähemmistöryhmien suhtei-
den parantamisessa erityisesti silloin, kun osapuolet ovat statukseltaan tasa-arvoi-
sina toimineet yhdessä yhteisten päämäärien puolesta. Sen sijaan suvaitsevaisuus-
hengessä järjestetyt kontaktit (”goodwill contacts”) ovat toimineet paljon heikom-
min ennakkoluulojen murtajina. Kontaktien onnistumista on vahvistanut sosiaa-
linen ja institutionaalinen tuki sekä suvaitsevia normeja suosivan sosiaalisen ilma-
piirin luominen. (Allport, mt. 276–281; Liebkind et al 2000, 57–58)

Medioituneessa maailmassa joukkoviestimillä on tärkeä merkitys institutionaa-
lisen tuen ja suvaitsevan ilmapiirin luomisessa. Tämä on ollut lähtökohtana kon-
taktihypoteesin pohjalta ideoimalleni jatkohypoteesille, jonka mukaan dialogi ja 
vuorovaikutus etnisten ryhmien välillä mediassa voivat luoda edellytyksiä dialo-
gille ja keskinäisen ymmärryksen kasvulle myös kansalaisten arkielämässä. All-
portin viittaus ”goodwill-kontaktien” tehottomuuteen on yhtenä lähtökohtana tee-

44 Toisaalta Jaakkolan survey-tutkimuksen mukaan henkilökohtaiset kontaktit Suomessa 
asuviin ulkomaalaisiin olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä myönteisiin asenteisiin 
maahanmuuttajia kohtaan. Ne suomalaiset, jotka parhaiten tunsivat Suomessa asuvia ulko-
maalaisia, suhtautuivat selvästi muita myönteisemmin pakolaisiin ja ulkomaalaisiin työn-
hakijoihin. (Jaakkola 2000, 40–41)
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silleni, jonka mukaan positiivisessa hengessä tehdyt suvaitsevaisuusjutut eivät au-
ta paljokaan etnisen toiseuden purkamisessa.

Kyse on hypoteesista, jota suhteutan oman analyysini tuloksiin ja aikaisempaan 
tutkimukseen, mutta jota en testaa tässä tutkimuksessa. Tutkin etnisten ryhmi-
en välistä dialogia journalismissa, ja sen pohjalta pohdin journalismin roolia mo-
nikulttuurisen yhteiskunnan rakentamisessa. En kuitenkaan tutki journalististen 
tekstien vastaanottoa tai niiden vaikutuksia median ulkopuolisten kontaktien ke-
hittymiseen, ja sen vuoksi hypoteesi jää hypoteesiksi vielä analyysiin jälkeenkin.

Toisin kuin Allport, Liebkind ja muut etnisiä suhteita tutkineet sosiaalipsykolo-
git en puhu kontakteista, vaan dialogista ja vuorovaikutuksesta. Mediatekstien 
konkreettisessa analyysissa eri ryhmien vuorovaikutusta voidaan tarkastella sa-
malla tavoin ryhmitellen kuin sosiaalipsykologit tekevät ”reaalimaailman” kon-
takteja eritellessään. Etnisten ennakkoluulojen vähenemistä selittäessään he pai-
nottavat kontakteissa mm. niiden toistuvuutta ja pitkäaikaisuutta sekä kontaktin 
osapuolten tasavertaisuutta. Tyypillisiä epätasa-arvoisia kontakteja on esimerkik-
si poliisin ja rikollisen sekä lääkärin ja potilaan keskinäisissä suhteissa. Tasaver-
taisia suhteita on esimerkiksi naapureiden ja työtovereiden kesken. Erityisen mer-
kittäviä toiseen etniseen ryhmään samastuminen kannalta ovat ystävyyssuhteet. 
(Liebkind et al 2000, 57–58) 

Myös journalismin tutkimuksessa muodollisten kontaktien määrä on vasta läh-
tökohta, jonka pohjalta analyysia voidaan tarkentaa kontaktien laatuun. Analyy-
sissani en kiinnitä huomiota kontaktin osapuolten mahdolliseen autoritaarisuu-
teen, pelokkuuteen, aggressiivisuuteen tai muihin aikaisemmissa tutkimuksis-
sa mainittuihin stereotypioiden purkamista jarruttaviin persoonallisuustekijöi-
hin (Adorno et al 1950, 971–976; Allport, mt. 279–280; Liebkind et al 2000,  
56–59). Kun erittelen journalismin dialogisuutta, tarkastelukohteenani ovat et-
nisten ryhmien välisen vuorovaikutuksen rakentumisen muoto ja siihen liittyvät 
journalistiset ilmaisukeinot, eivät vuorovaikutuksen osapuolten tietoisuuteen tai 
persoonallisuuteen liittyvät piirteet.

Mediakontaktien erityisyys ihmisten ja ryhmien ”luonnollisiin” kontakteihin 
verrattuna on siinä, että kontaktit journalismissa ovat aina luonteeltaan välitty-
neitä ja jollain tavalla toimittajan rakentamia. Lehti valikoi julkisuuteen päästet-
tävät mielipidekirjoitukset ja päättää niiden sijoittelusta sivulle. Uutisissa, haas-
tatteluissa ja reportaaseissa journalisti on jutun toimijoiden kontaktin rakentaja 
vielä selvemmin: kysymys ei ole siitä, millaisiin keskinäisiin kontakteihin toimi-
jat asettuvat, vaan millaisiin kontakteihin toimittaja heidät asettaa. Journalistin 
luomiin mediakontakteihin saattaa liittyä keinotekoista asetelmallisuutta, usein 
myös pelkistävää ja kärjistävää vastakkainasettelua. Olennaista mediakontakteil-
le on niiden julkisuus: sanomalehden rakentamien kontaktien potentiaalisina to-
distajina ja välillisinä kokijoina on lehden koko lukijakunta. Journalismin erityi-
nen voima yhteiskunnallisena instituutiona on siinä, että se voi asettaa vuorovai-
kutukseen henkilöitä tai tahoja, jotka muuten eivät kohtaa eivätkä ehkä halua-
kaan kohdata toisiaan.
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sesti eri etnisiin ryhmiin kuuluvien henkilöiden A ja B keskinäistä puhetekoihin45 
perustuvaa dialogia (tämän luvun analyysissa aineistona ovat sanomalehtijutut, 
joissa A edustaa suomalaisia ja B Suomen venäläisvähemmistöä). Erittelen jour-
nalistin roolia puhetilanteen organisoijana, puhujien kontekstoijana ja koko jutun 
ilmaisukeinojen valitsijana. Sen sijaan en ota huomioon journalistia dialogin osa-
puolena, ellei hän eksplisiittisesti – siis muutenkin kuin kertojan roolissa – esitä 
itseään jutun puhujana. Sanomalehteä lukevat suomalaiset ovat lehtijutun kaut-
ta välillisessä suhteessa sekä henkilöön A että henkilöön B. Sen lisäksi – ja tämä 
on olennaista – he ovat suhteessa myös lehtijutun välittämään A:n ja B:n keski-
näiseen vuorovaikutukseen.

Kontaktihypoteesiin nojautuva jatkohypoteesini koskee sitä, miten suomalaisen 
henkilö A:n ja venäläisen henkilö B:n dialogi auttaa näiden etnisten ryhmien vä-
lisen vuorovaikutuksen ja toistensa ymmärtämisen rakentumista median ulko-
puolella. Tutkiessani juttujen dialogisuutta otan muodollisen vuorovaikutuksen 
lisäksi huomioon edellä kuvatuissa sosiaalipsykologisissa tutkimuksissa painote-
tut kontaktien luonnetta koskevat seikat: niiden liittymisen luonnollisiin tilan-
teisiin, tasa-arvoisuuden, toistuvuuden sekä suvaitsevia normeja suosivan sosiaa-
lisen ilmapiirin.

Kuvio 5.2. Dialogisuus journalismissa ja sen ulkopuolella

MEDIAN ULKOPUOLINEN MAAILMA

MEDIAN MAAILMA
JOURNALISTI

HENKILÖ A
(suomalainen)

HENKILÖ B
(venäläinen)

RYHMÄ A 
(suomalaiset)

RYHMÄ B 
(venäläiset)

45 Lähtökohtanani on puhujarakenteen analyysi, jossa tarkastelen vain puhetekojen vuorovai-
kutusta. Analyysin kuluessa törmäsin tämän rajauksen ongelmallisuuteen, ja luvussa 5.5.5. 
erittelen myös suomalaisten ja venäläisten visuaalista vuorovaikutusta lehtijutuissa.
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5.4.2. Journalismi keskusteluna  
julkison ja kansalaisjournalismin näkökulmasta 
Suomessa on viime vuosina käyty keskustelua kansalaisjournalismista, journalis-
min roolista julkisen keskustelun järjestäjänä ja siihen liittyvästä uudiskäsittees-
tä julkisosta46. Kun paikannan omaa lähestymistapaani journalismin dialogisuu-
teen, suhteutan sen tähän keskusteluun.

Yhdysvalloissa 1990-luvun alussa syntynyt kansalaisjournalismin käsite rantau-
tui Suomeen saman vuosikymmenen puolivälissä (Kunelius & Heikkilä 1996), 
ja sen jälkeen se on ollut meilläkin tutkimusten, keskustelujen, kiistojen ja jour-
nalismin uudistamista koskevien kokeilujen virikkeenä47. Hyvin yksinkertaiste-
tusti tiivistettynä kansalaisjournalismi merkitsee periaatetta, liikettä ja kokeilu-
ja, joissa korostetaan monenlaisten äänien nostamista joukkoviestinnän lähteiksi 
(pääsy), noiden äänien saattamista keskusteluyhteyteen keskenään ja vallankäyt-
täjien kanssa (dialogi) sekä pyrkimystä sellaiseen keskusteluun, jossa ongelmiin 
paneudutaan vakavasti sekä tähdätään rakentaviin ratkaisuihin (deliberaatio eli 
harkinta) (mt., 5).

Julkisoa ja kansalaisjournalismia koskevan keskustelun perusteemoja ovat julki-
suus ja vuorovaikutus, ja keskustelun teoreettiset juuret ovat mm. viime vuosisa-
dan alun pragmaattisessa filosofiassa (Dewey, Mead), vuorovaikutusta korosta-
neessa sosiologiassa (Simmel, Park, Blumer) sekä Habermasin julkisuusteoriassa. 
Kansalaisjournalismista ja julkisosta käydyssä keskustelussa on korostettu erityi-
sesti Deweyn ajatuksia julkisen keskustelun roolista demokraattisen yhteisön ra-
kentamisessa. (Kunelius 1999; Heikkilä & Kunelius 1997)

Dewey puhui viestinnästä tapana, jolla asioista tulee yhteisiä. Deweyn mukaan pai-
kallisyhteisöt ja niissä tapahtuva kasvokkainen vuorovaikutus olivat demokraatti-
sen yhteisön perusta. Yhteiskunta suurena yhteisönä (Great Community) oli mah-
dollista rakentaa joukkoviestinnän avulla; Deweyn mukaan joukkoviestimet toi-
mivat yhteisön erillään olevien jäsenten yhteydenpitokanavina. Mutta joukkovies-
tinnän merkitys jää vajavaiseksi, jos julkisen keskustelun asiat eivät saa ihmisiä kes-
kustelemaan myös kasvokkain. Todellinen julkinen keskustelu edellytti Deweyn 
mukaan sitä, että merkitykset kiersivät myös suusta suuhun paikallisissa yhteisöis-
sä. (Dewey 1991/1927, 142–184, 211–219; Pietilä 1997, 123–125) 

Kun Deweyn kanssa samoihin aikoihin vaikuttaneen Walter Lippmannin mukaan 
demokratiaa edistetään ensisijaisesti tarjoamalla ihmisille tietoja, Dewey korosti 

46 Ehdotus julkiso-termin käyttöön ottamisesta liittyy suomen kielen erottelukyvyttömyy-
teen englannin sanoja audience ja public suomeksi käännettäessä. Yleisö-sanan käyttö ei tee 
eroa kohteena olevan massayleisön (audience) ja yhteiskunnallista keskustelua käyvän jul-
kisyleisön (public) välille, ja siksi jälkimmäistä käsitettä kuvaamaan on ehdotettu julkisoa. 
(Pietilä & Ridell1998; Tiedotustutkimus-lehden teemanumerot 4/1997 ja 3/1999; julkiso-
jen konkreettisesta analyysista ks. Heikkilä 2001, 205–280)

47 Kansalaisjournalismia koskevasta keskustelusta ja kiistoista ks. Heikkilä 2001, 165–172; 
Heikkilä & Kunelius 2003; Ahva 2003, 27–39. Viimeksi mainittuun sisältyy myös tiivis 
yhteenveto Suomessa toteutetuista kansalaisjournalismikokeiluista (24–26).
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joukkoviestinnän merkitystä ihmisten osallistumisen ja keskinäisen vuorovaiku-
tuksen auttajana (Pietilä 1997, 141–142). Deweyn ja muiden pragmatistien poh-
jalta Heikkilä ja Kunelius määrittelevät kansalaisjournalismin tausta-ajatuksena 
olevan julkisuuden siten, että sen tehtävänä on saada asiat näyttämään yhteisiltä 
ongelmilta ja saada ihmiset puhumaan (Heikkilä & Kunelius 1997, 4–5).

Deweyn teoria liittyy omaan kontaktihypoteesin pohjalta nostettuun kysymyk-
seeni siitä, mikä on mediassa tapahtuvien kontaktien ja vuorovaikutuksen suhde 
median ulkopuolisen vuorovaikutuksen kehittymiseen. Deweyn teoria asettaa siis 
samankaltaisen hypoteettisen lähtökohdan, mutta mitään vahvistusta kontakti-
hypoteesin mukaiselle käsitykselle median roolista se ei anna. 

Dewey oli filosofi, joka tarkasteli viestimien roolia nimenomaan Suuren Yhteisön 
rakentamisen ja demokratian kehittämisen näkökulmasta. Hänen oppilaansa R. 
E. Park puolestaan oli paitsi sosiologi myös taustaltaan journalisti, joka tarkaste-
li joukkoviestintää myös journalismin ja siihen liittyen uutisten yhteiskunnalli-
sen roolin näkökulmasta. Park oli saanut vaikutteita Simmelin vuorovaikusta ko-
rostavasta sosiologiasta, ja Deweyltä hän omaksui ajatuksen sanomalehden roo-
lista yhteiskunnan eri puolia toisiinsa liittävänä yhteyskanavana. Deweyn ajatuk-
sista Park poikkesi siinä, että hän ei samalla tavoin pitänyt mahdollisena entisten 
kyläyhteisöiden suusta suuhun vuorovaikutukselle perustuvan demokratian kor-
vaamista joukkoviestinnän (lehdistön) avulla. Park suhtautui Deweytä pessimis-
tisemmin joukkoviestinnän mahdollisuuksiin yhdistää ihmisiä modernissa yhteis-
kunnassa. (Park 1955, 94; Pietilä 1997, 128–139)

Park painotti uutisen funktiota yhteiskunnallisen keskustelun synnyttäjänä: hä-
nen mielestään sanomalehden sisällön piti ennen muuta saada ihmiset puhumaan 
ja ajattelemaan, ”sillä useimmat ihmiset eivät ajattele ennen kuin alkavat puhua” 
(Park 1955, 100). Parkin mukaan uutisten rooli yhteiskunnallisen keskustelun 
kannalta perustui siihen, että ne voitiin aina tulkita monella tavalla. Juuri uutis-
ten monitulkintaisuus synnytti keskustelun, jossa nuo eri tulkinnat saattoivat ot-
taa mittaa toisistaan. Deweyn tavoittelema Great Community toteutui Parkin mu-
kaan siten, että yhteiskunnan eri tahot reagoivat toistensa ”tapahtumiin ja niistä 
kertoviin uutisiin”. (Pietilä mt., 137–139)

Park siis painotti joukkoviestinnän keskeistä roolia yhteiskunnallisen keskuste-
lun virittäjänä. Hänen näkemyksensä painotti kuitenkin uutista sinänsä julkisen 
keskustelun synnyttäjänä, ei niinkään tuon uutisen oman rakenteen dialogisuutta 
tai journalismissa käydyn keskustelevuuden ja median ulkopuolella käydyn kes-
kustelun suhdetta. Ihmisten 

Kansalaisjournalismia koskevassa keskustelussa on nojauduttu paljon myös Ha-
bermasin julkisuusteoriaan, mutta näitä kahta lähestymistapaa ei pidä samastaa. 
Yhteistä niille on, että molemmissa painotetaan julkista keskustelua demokratian 
edellytyksenä. Habermasin teoriassa demokratiaa ja kansalaisten vaikutusmahdol-
lisuuksia koskeva julkinen keskustelu liittyy intresseihin, valtaan, tietoon ja argu-
mentteihin, ja keskeistä siinä on rationaalinen argumentointi, totuuden ja epäto-
tuuden kamppailu. Habermasin mukaan tällainen keskustelu voi olla strategis-
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ta tai viestinnällistä (kommunikatiivista). Strategisella keskustelulla pyritään vai-
kuttamaan toisiin siten, että he toimisivat halutulla tavalla, kun taas viestinnäl-
lisessä keskustelussa pyritään keskinäisen ymmärryksen lisäämiseen ja ratkaisu-
jen yhteen sovittamiseen. (Habermas 1987, 68–97; Pietilä 1997, 66–78; Renvall 
& Reunanen 1999, 77–78)

Etnisyyttä koskevien juttujen keskustelevuuden analyysissa olen kiinnostunut en-
nen muuta Habermasin kommunikatiivisen dialogin ihanteesta. En kuitenkaan 
Habermasin tapaan tarkastele journalismia demokratian rakentajana, vaan välinee-
nä ja paikkana etnisten ryhmien välisen vuorovaikutuksen edistämiseksi. Vaikka 
vuorovaikutus sanomalehdessä ei voi korvata eikä turvata etnisten ryhmien vuo-
rovaikutuksen toteutumista muualla yhteiskunnassa, sanomalehti on kuitenkin 
yksi keskeisistä paikoista, jossa eri näkemykset ja toimijat kohtaavat.

Samalla sanomalehti on nyky-yhteiskuntamme keskeinen sosiaalistumisen paikka 
ja instituutio, joka rakentaa itsensä ulkopuolella tapahtuvaa näkemysten, ihmis-
ten ja instanssien vuorovaikutusta. Sanomalehden – ja joukkoviestinnän laajem-
minkin – suoraa ”vaikutusta” sosiaalistumiseen on jokseenkin mahdoton osoit-
taa. Siitä huolimatta pidän analyysini yhtenä lähtökohtana sitä, että joukkovies-
tinnän tekstit muiden tekijöiden ohella ovat tärkeitä ihmisten välisten suhteiden 
mallintajia.

Journalismin keskustelevuutta eritellessään Heikkilä ja Kunelius (1997, 9–13) nä-
kevät siinä kaksi puolta: yhtäältä dialogin menetelmänä kuvata yhteiskunnallista 
todellisuutta, toisaalta sen, missä määrin journalismi saa aikaan keskustelua yh-
teiskunnassa (vrt. Park). Kansalaisjournalismin ihanteiden mukainen keskustelu 
edellyttää eri intressitahojen pääsyä joukkoviestinnän lähteiksi sekä niiden ja val-
lankäyttäjien keskinäisen dialogin edistämistä. Heikkilän ja Kuneliuksen esittä-
mät48 dialogisen journalismin kriteerit ovat paljon vaateliaammat ja moniulottei-
semmat kuin oman analyysini käsitys dialogisuudesta. Noiden kriteerien mukaan 
keskustelevan journalismin pitäisi:

– kuunnella huolellisesti ja välittää ymmärrettävästi lähteiden ajatukset lu-
kijoille 
– tarjota lukijoille asiayhteyksiä ja kytkentöjä, jotka auttavat keskustelun 
viriämistä 
– rohkaista vertailuja erilaisten relevanttien näkökulmien välillä 
– tunnustaa journalistin ja journalismin oma läsnäolo ja vaikutus 
– kutsua ja rohkaista ”hiljaisia” mukaan keskusteluun 
– aktivoida keskustelua

Yllä oleva malli painottaa tietojen ja mielipiteiden dialogia, ja varsinkin ensin mai-
nitut kriteerit liittyvät ensisijaisesti argumentoivaan keskusteluun. Kaksi viimeis-
tä kriteeriä eli keskustelun aktivoiminen ja ”hiljaisten” mukaan vetäminen liitty-
vät lähimmin omaan näkökulmaani etnisten ryhmien välisen vuorovaikutuksen 
tutkimisessa. Omalle näkökulmalleni keskeinen journalistin rooli jutun sisäisen 

48 Kriteerit on lainattu Anderson et al (1994) teoksesta.
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vuorovaikutuksen organisoijana on ehkä implisiittisesti mukana, mutta puuttuu 
selvästi eksplikoituna yllä olevista kriteereistä.

Heikkilä ja Kunelius kiinnittävät huomiota erityisesti siihen, miten journalismin 
oman puheen diskursiivinen järjestys säätelee sen sisällä käytävän keskustelun dia-
logisuutta (mt., 19). Tämäkin kuuluu olennaisena osana omaan analyysiini: kun 
olen erotellut erilaiset dialogisuustyypit, etenen juttutason laadulliseen tarkaste-
luun, jossa journalistin rooli jutun diskursiivisen järjestyksen rakentajana on kes-
keisenä osana mukana. 

Keskustelevuus ei ole kuitenkaan itsetarkoitus. Schudson (1997) puhuu ”keskus-
telun kultista” ja korostaa eron tekemistä yhtäältä eri- ja samanmielisyyden perus-
teella ja toisaalta ratkaisuun pyrkivän ja jutustelevan keskustelun välillä. Schud-
sonin mukaan mikä tahansa jutustelu ja samanmielisten sananvaihto ei ole aitoa 
demokratiaa edistävää keskustelua. Kuneliuksen mukaan erottelut eivät kuiten-
kaan toimi Schudsonin jaottelun mukaisesti, ja myös jutustelulla voi olla tärkeä 
merkitys toisten kielen, käsitteiden ja asemien ymmärtämiseksi. (Kunelius 1999, 
46–47) Myös omassa kontakteja ja toiseuden purkamista painottavassa journa-
lismin dialogisuuden erittelyssäni rajanveto kevyen jutustelun ja asiallisen argu-
mentoinnin välillä on toisarvoinen. 

Jutustelevan ja ratkaisuorientoituvan journalismin tematiikkaan liittyvät myös 
Peter Dahlgrenin televisiota ja julkisuutta koskevat pohdinnat ja siinä yhteydessä 
Habermasin rationaalisuutta painottavan valistushenkisen teorian haastaminen 
(Dahlgren 1995, 98–119). Dahlgrenin mukaan jälkimodernin ajan joukkovies-
tintä ei ole vain Habermasin korostamaa rationaalisesti argumentoivaa kommu-
nikaatiota, ja siksi se mahdu Habermasin viestintäteorian puitteisiin. Dahlgren 
pitää tärkeinä myös ei-rationaalisia, visuaalisia ja esikielellisiä merkityksellistämi-
sen tapoja. Vaikka Dahlgrenin ajatukset liittyvät ensisijaisesti televisioon, niissä 
on yhtymäkohtia omaan lähestymistapaani, jossa kevyt jutustelu ja visuaalinen 
vuorovaikutus voivat olla yhtä arvokasta dialogia kuin asiallinen argumentointi. 
Esimerkkinä argumentoivan ja jutustelevan vuorovaikutuksen tuottamista tulkin-
tapotentiaaleista voi tarkastella kuvissa 5.1 ja 5.2 olevia juttuja.

Juttu 5.1 alkaa kevyellä jutustelulla: ”Mie olen kyllä ihan aito ryssä”, esittelee Lap-
peenrannassa varaosamyyjänä työskentelevä Mihail Lednikov itsensä jutun kirjoit-
tajalle. Kevyttä jutustelua on myös ainoa suoranainen dialogi jutun suomalaisten 
puhujien kanssa: ”Mitä mie vastaan?” Mihail kysyy. ”No vaikka että daa”, työka-
verit ehdottavat. Jutun loppupuolella sekä Lednikov että hänen työtoverinsa pu-
huvat jo hiukan perustellummin, mutta kovin argumentoivaksi keskusteluksi si-
täkään ei voi sanoa. Mihail Lednikovin leppoisa ja vuorovaikutuksellinen valo-
kuva vahvistaa kirjoitetun tekstin jutustelevaa vaikutelmaa.

Jutun 5.2 vuorovaikutus on muodollisin kriteerein paljon asiapitoisempaa argu-
mentointia: venäläismies saa ensin kertoa tullivartijan pahoinpidelleen hänet. Sit-
ten kihlakunnanoikeuden syyttäjä esittää kiistävän kantansa, kertoja kuvailee ta-
pahtumia, venäläismies tarkentaa kertomustaan ja tullivartijat kertovat oman ver-
sionsa tapahtumista.
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Jutusteleva Lednikov-juttu on 
mitä ilmeisemmin paremmin 
venäläisen toiseutta purkava 
kuin muodollisesti eri näkö-
kulmien ja argumenttien koh-
taamiseen perustuva huume-
koira-juttu49. Suhteessa kansa-
laisjournalismiin ja julkisokes-
kusteluun on tietenkin otetta-
va huomioon, että ne edellyt-
tävät argumentoivuutta de-
mokratian nimissä eli aivan 
eri kontekstissa kuin oikeus-
salissa. Rikosjuttujen vuoro-
vaikutuksellisuuden ja argu-
mentoivuuden tulkinnan on-
gelmat tulevat toistuvasti esiin 
luvun 5.5. analyysissa.

Vuorovaikutus ja argumen-
taatio ovat dialogin aspekte-
ja, jotka ovat jollain tavalla 
mukana kaikissa keskusteluis-
sa, ja keskustelun tutkimises-
sa voidaan painottaa jompaa-
kumpaa aspektia. Esimerkik-
si Habermasin julkisuusteori-
aan nojaava tutkimus painot-
taa enemmän argumenttien 
tutkimista, kun taas keskus-
telunanalyysissa puhujien välisen vuo-
rovaikutuksen rakentuminen painot-
tuu enemmän50.

Ennen tätä etnisyyteen liittyvää tut-
kimusta kokeilin sanomalehtikirjoi-
tusten dialogisuuden analyysia ydin-
jätteen loppusijoituksen mediakeskus-
telua koskevassa tutkimuksessa. Kos-
ka ydinjätekeskustelun argumentoin-
ti liikkui aika suppealla alalla, esitetyt 

49 Palaan vielä molempien juttujen il-
maisukeinoihin luvuissa 5.5.3 ja 5.5.4.

50 Keskustelunanalyysia ja sen sovelta-
mista journalismin tutkimukseen kä-
sittelen myös luvuissa 3.2.6.2. ja 5.5.1.

Kuva 5.1. (Helsingin Sanomat 20.12.1999)

Kuva 5.2 (Kymen Sanomat 10.3.2000)
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argumentit voitiin tiivistää taloutta, turvallisuutta ja menettelytavan demokraat-
tisuutta koskeviksi väittämiksi, ja jokaisen jutuista löytyneen väittämän yhtey-
teen koodattiin myös sen esittäjä. Tällainen sisällöllinen koodaus antoi mahdolli-
suuden esittää juttujen toimijat puhujaprofiileina, joista ilmenivät kunkin toimi-
jan esilläolo jutuissa, rooli puhujana sekä mitä väittämiä ja miten usein kyseinen 
toimija oli esittänyt. Myös habermasilainen erottelu strategisen ja viestinnällisen 
keskustelun välillä oli mielekästä ydinjätekeskustelun argumentaation analyysis-
sa. (Raittila 2000b, 53–68; Raittila & Vehmas 2001, 57–75).

Etnisyyttä ja rasismia käsittelevässä journalismissa teemojen kirjo on niin moni-
nainen, että tuhansien juttujen sisällön luokittelu väittämiksi olisi paitsi suuri-
töinen myös luotettavuudeltaan kyseenalainen urakka. Väittämien koodaamis-
ta ja puhujaprofiilien muodostamista voisi ajatella joidenkin rajattujen tapaustut-
kimusten yhteydessä, esimerkiksi romaniturvapaikanhakijoiden viisumipakos-
ta käydyn keskustelun kuvaamisessa. Viisumikeskustelussa argumenttien esittä-
jinä olivat lähinnä eri kantoja edustavat poliitikot ja muut suomalaiseen valtavä-
estöön kuuluvat, joten vähemmistöjen ja valtaväestön dialogin rakentumisesta se 
analyysi ei paljoa kertoisi.

Yhteenvetoa suhteesta kansalaisjournalismiin. Edellä olen paikantanut oman dia-
logisuuden käsittämis- ja analyysitapani suhdetta kansalaisjournalismista viime 
vuosina käytyyn keskusteluun. Lähtökohtanani on samantapainen kritiikki nor-
maalijournalismia kohtaan kuin kansalaisjournalismissa, ja lähestymistapani pai-
nottaa samalla tavoin eri yhteiskuntaryhmien julkisuuteen pääsyä, puhujien koh-
taamista ja puhumista samoista asioista. Yhteistä on myös journalistien tietoisen ja 
aktiivisen roolin korostaminen julkisen keskustelun järjestämisessä. Samoin kan-
salaisjournalismikokeiluissa tavoitteeksi asetettu journalismin ulkopuolella käytä-
vän keskustelun aktivoiminen vastaa omaa lähestymistapaani (ks. Heikkilä 2001, 
193, 201). Tässä tutkimuksessa en kuitenkaan lähde samalla tavoin liikkeelle de-
mokratiavajeen korjaamisesta kuin julkison puolestapuhujat.

Glasser ja Craft (1997, 30–31) sanovat, että deliberatiivisessa demokratiassa olen-
naisinta ei ole, että kaikki pääsevät puhumaan, vaan että olennaiset näkökulmat 
pääsevät esiin ja sanomisen arvoiset asiat tulevat sanotuksi. Heidän mielestään 
ensisijaista ei ole yksilöiden ilmaisun oikeus vaan ilmaisujen sisältö. Oman analyy-
sitapani näkökulmasta pelkkä sisältö ei riitä, vaan olennaista on myös sen esit-
tämisen tapa ja siinä erityisesti, onko se monologista vai dialogista. Veikko Pieti-
lä puolestaan pitää minimiehtona julkiselle keskustelulle sitä, ”että jostain asias-
ta esitetään julkisesti toisiinsa suhteutuvia mielipiteitä” (Pietilä 2002, 137–138). 
Omassa analyysissani argumenttien kohtaaminen ja Pietilän kuvaama keskuste-
lun deliberatiivisuus on toissijaista puhujien kohtaamiseen verrattuna. En tarkas-
tele dialogia niinkään rakentaviin ratkaisuihin pääsemisen, vaan ennakkoluu-
lojen, rasismin ja toiseuden purkamisen näkökulmasta. Silloin ei ole välttämät-
tä kovin olennaista, onko keskustelu jutustelevaa vai ongelmia ratkomaan pyrki-
vää. Analyysitavassani on olennaisempaa etnisten ryhmien vuorovaikutuksen ra-
kentumisen tapa kuin asioiden ja näkökulmien rinnastumisen tapa (vrt. Renvall 
& Reunanen 1999, 80–84). 
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Olen kuvannut kansalaisjournalismista ja julkisosta käytyä keskustelua enim-
mäkseen yleisellä teoreettisella tasolla. Kansalaisjournalismissa on kuitenkin en-
nen kaikkea kysymys journalistisista käytännöistä. Erityisesti Yhdysvalloissa mo-
net kansalaisjournalismikokeilut ovat liittyneet omaan tutkimusaiheeseeni eli et-
nisten suhteiden käsittelyyn. Demokratian laajentamisen ja etnisten stereotypi-
oiden purkamisen lisäksi amerikkalaisissa kokeiluissa tavoitteena on ollut kamp-
pailu yhteiskunnan segmentoitumiskehitystä vastaan (Kunelius & Heikkilä 1996, 
9 ja 27–28).

Jo vuonna 1995 Heikkilä ja Kunelius kysyivät kansalaisjournalismin guruihin 
kuuluvalta Jay Rosenilta: ”Miten Public Journalism -journalisti voisi saada mus-
tan jenginuoren ja korealaiskauppiaan rakentavaan keskusteluyhteyteen?”51 Kysy-
myksenasettelu on siis sama kuin omassa venäläisjuttujen dialogisuutta koskevas-
sa analyysissani. Sittemmin etnisiä suhteita painottuneet näkökulmat ovat jääneet 
suomalaisessa kansalaisjournalismikeskustelussa demokratiaa ja julkisoa painotta-
vien kysymysten jalkoihin. Sen sijaan Ruotsissa Dagens Nyheterin kansalaisjour-
nalismikokeilussa lehden ”mobiilitoimituksen” keskeisenä tavoitteena oli Tukhol-
man lähiöiden etnisten vähemmistöjen ja ruotsalaisten keskinäisen vuorovaiku-
tuksen rakentaminen (Beckman 2003).

Oma tutkimusaineistoni ei liity mihinkään kansalaisjournalismikokeiluun. Niin-
pä tarkoituksenani ei ole arvioida kansalaisjournalismin toimivuutta etnisen toi-
seuden purkamisessa ja ristiriitojen ratkaisussa. Olen vain käyttänyt kansalaisjour-
nalismin ideaaleja ja niistä käytyä keskustelua lähtökohtana normaalijournalismia 
edustavien tekstien dialogisuuden analyysille.

Kansalaisjournalismissa on kysymys pitkistä prosesseista ja työkäytäntöjen muu-
toksista, eikä oma aineistoni mahdollista niiden tutkimusta. Siksi edellä kuvattu 
rajanvetoni ja erontekoni suhteessa suomalaiseen julkisokeskusteluun eivät mer-
kitse, etteivätkö kansalaisjournalismin periaatteet saattaisi toimia hyvin myös suo-
malaisen yhteiskunnan etnisten ongelmien ratkaisussa.

5.4.3. Journalismi keskusteluna yhteisön näkökulmasta 
Julkiso ja siihen liittyvä argumentoiva keskustelu eivät siis sellaisenaan toimi etni-
syyttä koskevien juttujen keskustelevuuden viitekehyksenä. Koska näkökulmani 
on tarkastella journalismin roolia etnisten vähemmistöjen toiseuden tuottamises-
sa ja purkamisessa sekä vähemmistöjen asemoimisessa me- tai he-yhteisöön, poh-
din vielä journalismin dialogisuutta yhteisön rakentumisen näkökulmasta. Tä-
mä merkitsee myös paluuta etnisten ryhmien välisten kontaktien ja kontaktihy-
poteesin tarkasteluun.

Simmelin mukaan hyvin pinnallinenkin arkipäiväinen vuorovaikutus – kirjei-
den kirjoittaminen, yhteiset päivälliset, tien kysyminen toiselta, kahden ihmisen 

51 Rosenin haastattelu, Tiedotustutkimus 3/1995, 96.
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satunnainen katseiden kohtaaminen lippuluukulla – on tärkeää yhteiskunnallis-
tumisen ja yhteiskunnan rakentumisen kannalta. (Simmel 1999, 20, 60–61, 77–
79) Tältä pohjalta voi kysyä, mikä on mediasuhteiden merkitys nykyajan ihmis-
ten vuorovaikutuksen ja yhteiskunnan rakentumisessa. Simmelin teoriaan nojau-
tuvat Pietilä ja Sondermann (1994) tutkivat ihmisten ja yhteiskunnallisten ins-
tanssien vuorovaikutuksen toteutumista nimenomaan mediassa – tarkemmin sa-
nottuna yhdessä Helsingin Sanomien numerossa – jolloin näkökulmana on yh-
teiskunnan toteutuminen mediassa.

Tässä tutkimuksessa en ole kiinnostunut yhteiskunnasta kokonaisuutena, vaan ai-
noastaan etnisten ryhmien suhteiden kannalta. Näkökulmani ei ole yhteiskunnan 
toteutuminen mediassa, vaan välitys journalismissa tapahtuvan vuorovaikutuksen 
ja sen aikaansaaman journalismin ulkopuolisen vuorovaikutuksen välillä. Sellainen 
vuorovaikutus kuin esimerkiksi rasistinen syrjintä ja väkivalta tapahtuu median 
lisäksi myös virastoissa, työpaikoilla ja kaduilla. Siksi ei riitä, vaikka yhteiskunta 
toteutuisi miten hyvin tahansa sanomalehdessä, jos monikulttuurinen yhteiskun-
ta ja siihen liittyvä erilaisuuden sietäminen eivät toteudu median ulkopuolella. Jo 
edellä kysyin kontaktihypoteesin perustalta, voiko journalismin dialogisuus aut-
taa rakentumaan eri etnisten ryhmien välistä dialogia, vuorovaikutusta ja sitä tie-
tä keskinäistä ymmärrystä ja sietämistä journalismin ulkopuolella.

Journalismin osuutta ihmisten välisen vuorovaikutuksen rakentumisessa voi tar-
kastella myös Meadin sosiaalistumista koskevan teorian pohjalta. Mead kehitti 
teoriaansa samoihin aikoihin kollegansa Deweyn kanssa, ja heidän ajatuksensa 
yhteiskunnasta ja vuorovaikutuksesta täydentävät toisiaan. Julkisuuden ja demo-
kratian sijaan Meadin teoriassa painottuu minän rakentuminen sosiaalistumis-
prosessissa. Viestintä on Meadille avainkäsite niin yksilön minuuden kuin yhtei-
sönkin rakentumisessa. Keskeistä siinä on vuorovaikutus itsen ja yhteisön välillä, 
yksilön sosiaalistuminen vuorovaikutuksessa yhteisönsä kanssa. Meadin vuoro-
vaikutuksen teoriassa keskeistä on yksilön kyky ottaa toisen rooli, tarkastella asi-
aa toisen asemasta käsin. (Mead 1934, 152–164, 254–260)

Toisen rooliin samastumisen ensimmäinen vaihe ilmenee leikissä, jossa lapsi ot-
taa leikkiin osallistuvien toisten ihmisten rooleja. Pitemmälle kehittynyt roolin 
otto ja omaksuminen tapahtuu pelissä, jossa ei samastuta vain toiseen ihmiseen, 
vaan yhteisön sääntöihin ja asenteisiin. Yhteisössä toista itselle edustaa yleistetty 
toinen, jonka kautta yksilö omaksuu yhteisön asenteet ja odotukset. Tämä mer-
kitsee sopeutumista tietynlaiseen sosiaalista vuorovaikutusta koskeviin sääntöi-
hin. (mt., 152–160)

Meadin teoriassa yleistetty toinen ilmenee yhteisön instituutioiden kautta. Myös 
journalismi instituutiona on yleistetyn toisen edustajana, jolloin esimerkiksi leh-
den lukija ei samastu vain sen esittämiin henkilöihin (kuten leikissä), vaan myös 
”peliin”, esimerkiksi uutisen esittämään eri etnisten ryhmien edustajien keskinäi-
seen vuorovaikutukseen. Journalismi instituutiona ja yleistetyn toisen edustaja-
na omalta osaltaan antaa malleja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, siitä miten ih-
misten kanssa ollaan.
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Meadin mukaan joukkoviestinnän ja erityisesti journalismin52 valtava merkitys on 
siinä, että se raportoi asioista tavalla, joka mahdollistaa lukijan ”astumisen toisen 
ihmisen asenteisiin ja kokemuksiin”. Aikaisemmin draama oli keskeinen väline, 
jonka avulla ihmiset saattoivat samastua toisten rooleihin. Draama mahdollisti 
yhteisön ja koko ihmiskunnan tradition esittämisen siten, että se kosketti ihmis-
ten nykyisiä suhteita. Meadin mukaan draaman kehitys romaaniksi on ollut his-
toriallisesti samalla tavoin tärkeää kuin journalismi on omalle ajallemme. Journa-
lismi mahdollistaa samalla tavoin kuin romaani lukijan asettumisen välittömän 
kokemuspiirinsä ulkopuolella olevien ihmisten ja ryhmien asenteisiin ja suhteisiin. 
(mt. 257–259) Tässä Mead siis painottaa ”peliin” liittyvää sosiaalisiin suhteisiin 
asettumista, ei vain ”leikkiin” liittyvää toisen ihmisen rooliin asettumista.

James Carey pohtii journalismin ja draaman suhdetta samankaltaisesta näkökul-
masta kuin Mead. Careyn mukaan lehti ja uutinen eivät ole vain informaatiota, 
vaan myös draamaa, joka kutsuu meitä osallistumaan esittämiinsä sosiaalisiin roo-
leihin. Sanomalehden lukemisessa on kysymys joukossa olemisesta: tilanteesta, jos-
sa lukija seuraa maailmassa kiistelevien voimien esitystä, ja ”lehteä selatessaan hän 
kiinnittyy jatkuvasti vaihteleviin rooleihin. (--) Lukija kiinnittyy kamppailevien 
voimien maailmaan, kuten katsoja näytelmään”. (Carey 1994/1975, 86–87) 

Meadin ja Careyn ajatuksen mukaan lehden lukija asettuu journalismissa esitet-
tyjen toimijoiden rooleihin ja keskinäisiin suhteisiin. Tämän pohjalta olen kehi-
tellyt ajatustani journalismin dialogisuuden suhteesta kontaktihypoteesiin. Kun 
lehden lukija asettuu Meadin kuvaamalla tavalla journalismissa esitettyjen toimi-
joiden rooleihin, tämä voi rakentaa noiden toisten kuulumista ”meihin” tai ”hei-
hin”. Hiukan pelkistäen: jos journalismi esittää toisen luontevassa vuorovaikutuk-
sessa ”meidän” kanssa, yksilön on sosiaalistuessaan myös helpompi hyväksyä hä-
net osaksi me-yhteisöä. Tämän taas voi olettaa helpottavan dialogia ja vuorovai-
kutuksen rakentumista myös median ulkopuolella.

Meadin tavoin Bauman (1997, 50–51) painottaa jatkuvaa vuorovaikutusta tois-
ten – menneiden, nykyisten, tulevien – ihmisten kanssa. Hänen mukaansa toisia 
ihmisiä koskevat asiat kiinnostavat vain, jos ne liittyvät johonkin funktioon tul-
kitsijan elämässä. Meadin ja Baumanin mukaan läheisyys toisiin ihmisiin riip-
puu kyvystämme kokea toiset itsemme kaltaisiksi subjekteiksi, kokea yhteenkuu-
luvuutta ja empatiaa heitä kohtaan. Tämä taas edellyttää valmiutta myötäelämi-
seen ja kykyä kuvitella itsensä toisen ihmisen tilanteeseen. Tältä pohjalta tarkas-
telen journalismin dialogisuutta siitä näkökulmasta, mikä on sen ja erityisesti sen 
dialogisuuden rooli myötäelämisen mahdollisuuden luomisessa.

Tyypittely, kategorisointi ja dialogisuus. Tässä yhteydessä on syytä palata luvussa 
2.1. esillä olleisiin sisä- ja ulkoryhmien sekä stereotyypin käsitteisiin. Siellä tote-
sin, kuinka suhteemme muihin ihmisiin muodostavat tyypitysten jatkumon, jos-
sa sosiaalinen etäisyys toisiin vaihtelee. Analyyttisesti tässä sosiaalisessa jatkumos-

52 Meadin pääteoksen (1934) teksti perustuu hänen vuonna 1927 pitämiinsä luentoihin, mi-
kä merkitsee, että hän on tarkoittanut journalismilla lähinnä lehdistöä.



236

sa voidaan nähdä katkos siinä, missä tapahtuu jako ”meidän” ja ”muiden” välillä. 
Tämän katkoksen eri puolille jääviä ryhmiä kutsun omassa analyysissani me- ja 
he-yhteisöiksi. ”Me” edustaa omaa ryhmääni, ”he” edustavat ulkopuoliseksi ko-
ettua vierasta ryhmää. Jaossa ”meihin” ja ”heihin” on kysymys erityyppisistä kas-
vokkaisryhmistä (esimerkiksi perhe) sekä kuvitteellisista yhteisöistä (esimerkiksi 
luokka, sukupuoli tai kansakunta; ks. Anderson 1996/1983). 

Koska erilaisuutta ei voi poistaa, tuskin myöskään toiseuden kokemusta ja tuot-
tamista voidaan poistaa. Mutta erilaisuuden sietämistä ja toisten kanssa elämi-
sen sääntöjä voidaan mallintaa. Journalismi ja laajemminkin media voivat toi-
mia malleina erilaisten ihmisten vuorovaikutukselle, erilaisuuden sietämiselle ja 
toisen asemaan asettumiselle. Tämä voisi olla askel, jonka seurauksena myös toi-
seuden rajan paikka sosiaalisella jatkumolla muuttuu vähitellen niin, että etni-
nen Toinen onkin osa meitä. Näin ulkoryhmistä voidaan tehdä sisäryhmiä (Bau-
man 1997, 53–60).

Historiasta löytyy paljon esimerkkejä, jossa Toisesta on tullut meitä. Juuri tässä 
voisi olla median ja journalismin dialogisuuden tehtävä: miten ne omilla esitys-
käytännöillään voisivat olla auttamassa erilaisuuden sietämistä ja näin muutta-
massa etnisten ja muiden vähemmistöjen paikkaa sosiaalisen etäisyyden jatkumol-
la? Tutkimukseni keskeinen kysymys on, miten dialogisuus journalismissa toimi-
si esityskäytäntönä, joka auttaisi etnisten ryhmien välisen sosiaalisen etäisyyden 
vähentämisessä ja olisi tekemässä ulkoryhmistä sisäryhmiä.

Omassa analyysissani tarkastelen etnisten vähemmistöjen ja niistä erityisesti ve-
näläisten tyypittelyä ja kategorisoimista journalismissa. Tulkinnassani kiinnitän 
huomiota siihen, milloin Toinen onkin loppujen lopuksi ”meitä”, milloin ulko-
maalainen tai etniseen vähemmistöryhmään kuuluva koetaankin sosiaalisesti osak-
si suomalaisuutta. Kysymys on siitä, miten eri kategoriat sijoittuvat suhteessa me-
yhteisöön ja he-yhteisöön. Aivan kuten Simmelin yleistettyinä kategorioina mai-
nitsemat upseerit, virkamiehet, katoliset tai protestantit (Simmel 1999/1908, 54–
55) ovat osa yhteiskuntaa, meitä, samalla tavoin voisivat eri etniset ryhmät olla osa 
me-yhteisöä – kuten nyt savolaiset, pohjalaiset, hämäläiset ovat osa suomalaisuu-
den kategoriaa samalla kun ne ovat erillisiä yleistettyjä kategorioita.

Suomalaisten identiteetissä ja sosialisaatiossa venäläisyydellä on niin keskeinen roo-
li, että voidaan vastaavasti puhua suomalaisten suhteesta sekä konkreettisiin venä-
läisiin ”toisiin” että ”streotyyppivenäläiseen”, yleistyneen venäläisen kategoriaan53. 
Kun kohtaamme Suomessa asuvia venäläisiä – jokapäiväisessä elämässämme tai 
sanomalehdessä – ymmärrämme tapaamamme tai lehtijutun kuvaaman venäläisen 
suhteessa suomalaisten kulttuurisessa muistissa olevaan yleistyneen venäläisen ka-
tegoriaan. Kohtaamisemme ja siihen liittyvän vuorovaikutuksen laadusta riippuu, 

53 Berger ja Luckmann kirjoittavat vastaavasti ”ystävästäni Henrystä” jossa on yleistyneen 
englantilaisen kategorian piirteitä sekä sen rajoja murtavia ei-tyypillisiä, yksilöllisiä piirtei-
tä. Se, mitkä piirteet nousevat etualalle, riippuu vuorovaikutuksesta Henryn kanssa, ja par-
haiten abstraktin englantilaisen kategoriaan liittyvät piirteet jäävät taustalle kasvokkaises-
sa vuorovaikutuksessa. (Berger & Luckmann 1994/1966, 42)
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miten käsityksemme venäläisistä rakentuu tyypitysten jatkumolla. Teesini mukaan 
arkipäivän kohtaamiset tai mediaesitykset purkavat abstraktia stereotyyppistä ku-
vaa venäläisistä sitä paremmin, mitä vuorovaikutuksellisempia ne ovat.

5.4.4. Journalismin dialogisuus  
aikaisemmissa etnisyyttä koskevissa tutkimuksissa 
Useissa eri maissa tehdyissä tutkimuksissa on keskeisenä tuloksena ollut, että et-
niset vähemmistöryhmät eivät pääse ääneen itseään koskevissa jutuissa: poliisit, 
muut viranomaiset ja poliitikot puhuvat heidän puolestaan (van Dijk 1991, 154–
159; Downing & Husband 1999, 285; Pietikäinen 2000, 111–115; ter Wal 2002, 
40–42).

Etnisten vähemmistöjen pääsyä juttujen toimijoiksi ja puhujiksi on tutkittu huo-
mattavasti enemmän kuin niiden vuorovaikutusta valtaväestön kanssa. Esimer-
kiksi van Dijkin muuten hyvin kokonaisvaltaisessa analyysissa puhujien keski-
näisen vuorovaikutukseen ei kiinnitetä juuri lainkaan huomiota. Suomessa viime 
vuosina ainakin Sari Pietikäisen (mt.) ja Maritta Utriaisen (2002) tutkimuksissa 
on kehitelty myös vuorovaikutuksen tutkimista. 

Väitöskirjansa määrällisessä sisällön erittelyssä Pietikäinen rajoittui toimijoiden 
puhuja-asemien vertailuun. Tulosten mukaan Helsingin Sanomien etnisyyttä ja 
maahanmuuttoa koskevien juttujen toimijoista noin 40 prosenttia kuului vähem-
mistöryhmiin. Näistä noin joka viides pääsi myös puhujaksi, kun taas valtaväes-
töä edustavista toimijoista puhujaksi pääsi yli puolet. Tämän lisäksi Pietikäinen 
eritteli määrällisesti juttujen hallitsevien toimijoiden (predominant participants) 
osuutta, ja tulosten mukaan niistä vain neljäsosa kuului etnisiin vähemmistöihin. 
(Pietikäinen 2000, 189–212)

Toimijoiden ja dominoivien toimijoiden määrien laskeminen ei kuitenkaan ker-
ro edes läsnäoloa samassa jutussa saati sitten toimijoiden keskinäistä dialogia jut-
tutasolla. Sitä Pietikäinen tutki saamelaisjuttuja koskevan kielitieteellisen transi-
tiivisuusanalyysin avulla. Tulosten perusteella suomalaiset esiintyivät saamelaisia 
koskevissa jutuissa tekijöinä ja puhujina, kun taas saamelaiset olivat enimmäk-
seen kohteina. Pietikäisen analyysi oli tarkkaa verbimuotojen ja saamelaisia kos-
kevien nimeämisten erittelyä, jossa dialogin rakentuminen muuten kuin kielen 
rakenteen transitiivisuutta kuvaavien  piirteiden perusteella jäi vähemmälle huo-
miolle. (mt. 213–276) Omassa dialogisuuden erittelyssäni en pyri yhtä tarkkaan 
lingvistiseen analyysiin, vaan vähemmän muodolliseen mutta kokonaisvaltaisem-
paan jutun sisäisen dialogisuuden erittelyyn.

Maritta Utriainen (2002) keskittyy nimenomaan journalismin keskustelevuuteen 
kahden sanomalehden rasismikirjoittelun erittelyssä. Utriaisen tutkielma on sel-
keästi ”julkisolähtöinen”, ja hänen näkökulmansa rasismikeskustelun dialogisuu-
teen poikkeaa selvästi omasta etnisen vierauden purkamista painottavasta lähtö-
kohdastani. Utriaisen tavoitteena on selvittää, miten edellä kuvattu Deweyn, Ha-
bermasin ja kansalaisjournalismin teoreetikkojen ideaalijulkiso toteutuu Iltaleh-
den ja Karjalaisen Joensuun rasismia käsittelevän kirjoittelun yhteydessä.
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Utriaisen aineisto keskittyy Joensuun rasismiongelmaan, jolloin juttujen aihepii-
ri on selvästi rajoitetumpi kuin omassa kaikki venäläisjutut käsittävässä aineistos-
sani. Rasismi teemana on myös sellainen, jossa argumentointi eri näkökulmien 
välillä on vallitseva vuorovaikutuksen tapa. Vuorovaikutus puolestaan tapahtui 
pääosin suomalaisten toimijoiden välillä, ja siksi etnisten vähemmistöjen ja suo-
malaisten keskinäinen dialogi ei ollut tutkimuksessa etualalla. Yksi Utriaisen kes-
keisistä tuloksista olikin, että sen paremmin ulkomaalaisia rasismin uhreja kuin 
skinejä ei otettu lainkaan mukaan skinien rasistista väkivaltaa koskevaan kirjoit-
teluun (mt. 75, 103).

Yhteistä omalleni ja Utriaisen tutkimukselle on kansalaisten ja mielipiteiden koh-
taamisen korostaminen. Erot liittyvät siihen, että en tutki dialogin vuoronvaih-
toja keskustelunanalyysin mallin mukaisesti enkä korosta ongelmien ratkaisujen 
löytymistä dialogin kuluessa. 

5.5. Dialogisuus venäläisiä koskevissa sanomalehtijutuissa
Venäläisiä koskevan journalismin dialogisuuden analyysissa keskityn uutistyyp-
pisiin juttuihin. Analyysissa ovat mukana vuoden 2000 sanomalehtiaineiston ne 
kirjoitukset, joissa venäläiset olivat keskeisenä vähemmistöryhmänä (261 juttua, 
joista dialogisuuden tarkasteluun otettavia uutistyyppisiä 195). Etenen analyysis-
sani makrotasolta eli satojen juttujen määrällisestä erittelystä mikrotasolle eli jut-
tukohtaiseen puhujarakenteen ja ilmaisukeinojen tarkasteluun. Analyysin koh-
teena ei ole juttujen dialogisuus kokonaisuudessaan, vaan ainoastaan se osa, joka 
kuvaa, millaisissa vuorovaikutussuhteissa venäläiset ja juttujen muut henkilöt ja 
instanssit ovat mediateksteissä.

Venäläiset olivat uutisjulkisuudessa erityisesti rikosten ja niitä koskevien oikeus-
käsittelyjen yhteydessä. Toisen merkittävän aiheryhmän venäläisistä kirjoitettaessa 
muodostivat ”suvaitsevaisuusjutut” sekä suomalaisten ja venäläisten suhteen poh-
diskelu. Hämmästyttävän vähän juttuja oli Suomessa asuvien venäläisten sosiaa-
lisista ongelmista (pääaiheena vain kahdessa jutussa) tai kulttuurisista erityispiir-
teistä (viisi juttua). Juttujen perusteella venäläiset eivät myöskään usein joutuneet 
rikosten tai oikeudenloukkausten kohteiksi.54

Ennen tarkempaa analyysia ja pitemmälle meneviä päätelmiä on hyvä muistaa, 
että tässä esitettävät tulokset eivät kata tarkasteltujen lehtien esittämää koko ku-
vaa venäläisistä, koska tutkimuksessa on maahanmuuttajanäkökulma eli analyy-
sin kohteena ovat vain jutut, jotka koskevat Suomessa asuvia tai käyviä venäläi-
siä. Venäjän ja muiden maiden venäläisiä koskevat sekä Venäjän ulkopolitiikkaan 
tai venäläisurheilijoiden ja -taiteilijoiden suorituksiin liittyvät jutut jätettiin pois 
aineistosta.

54 Tulokset on esitetty perusteellisemmin projektin aikaisemmissa julkaisuissa (Raittila 
2002, 58–61; Raittila & Vehmas 2002, 33–44) sekä liitetaulukoissa 7.4, 7.5 ja 7.7. Juttu-
jen sisällön temaattinen jakautuminen tulee esiin myös luvussa 5.5.2. dialogisuuden käsit-
telyn yhteydessä.
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Taulukko 5.4. Puhujarakenne jutuissa, joissa venäläiset keskeisenä ryhmänä 
(uutiset, haastattelut, reportaasit, vinkkijutut; N=195)

Toimijaryhmä

Juttujen määrä, jois-
sa eri toimijaryh-

mien edustajat pu-
hujina 

Juttujen määrä, jois-
sa eri toimijaryhmi-
en edustajat jollain 

tavalla esillä

Eri toimijaryhmien 
edustajien pääsy pu-
hujiksi jutuissa, jois-
sa ne ovat esillä (%)

Venäläiset 63 195 32,3 
Viranomaiset yleensä (joku seuraavien 
alaryhmien edustajista puhujana/esillä) 87 143 60,8

- valtion johdon edustajat 2 12 16,7
- oikeus- ja poliisihallinto 47 90 52,2
- kenttätason viranomaiset 11 22 50,0
- kunnallishallinnon edustajat 5 9 55,6
- muut viranomaiset 21 66 31,8
- tutkijat, asiantuntijat 10 15 66,7
Puolueet ja niiden edustajat 0 0 0
Vierasvihaiset tahot 0 3 0
Muut järjestöt** 5 ** **
Muut kansalaiset** 14 ** **
Yritykset** 13 ** **
Väline itse tai muu media** 1 ** **
EU:n ja muiden maiden edustajat** 1 ** **
Muut puhujat** 14 ** **

** Nämä toimijat koodattiin vain silloin, kun ne olivat jutuissa puhujina (ks. liitetaulukko 7.3)

 
Venäläiset – samoin kuin vähemmistöryhmien edustajat yleensäkin – olivat val-
taosassa jutuista useimmin vain kohteina. Venäläiset pääsivät kuitenkin hiukan 
muita etnisiä ryhmiä useammin puhujiksi: kun koko aineiston vähemmistöt oli-
vat puhujina 27 prosentissa jutuista, venäläiset olivat vastaavasti puhujina 32 pro-
sentissa itseään koskevista uutisjutuista (taulukot 5.1. ja 5.4.). Venäläisiä koske-
vien juttujen yhteydessä eniten puhuivat eri tasojen viranomaiset, ja näistä puo-
let oli poliiseja tai oikeusviranomaisia. Poliittisten puolueiden edustajat puuttui-
vat kokonaan, ja ”vierasvihaiset tahot” olivat esillä vain kolmessa jutussa, joissa 
venäläiset olivat keskeisenä ryhmänä.

5.5.1. Puhujien määrällisistä suhteista  
journalismin keskustelevuuden analyysiin
Venäläisiä samoin kuin muita etnisiä vähemmistöjä käsitteleville jutuille oli tyy-
pillistä monologisuus: toimijat esiintyivät eri jutuissa, ja kohtaamista ja vuorovai-
kutusta venäläisten ja suomalaisten välillä oli jutuissa niukasti55. En tyytynyt tä-
hän havaintoon, vaan erittelin mahdollisimman tarkasti venäläisiä koskevien kir-
joitusten dialogisuuden konkreettisia muotoja. Sitä varten analysoin uudelleen ja 
aikaisempaa tarkemmin kaikki 195 uutistyyppistä juttua, niissä esiintyvät puhu-

55 Sama monologisuus koski muitakin etnisiä vähemmistöjä koskevia juttuja, ks. luku 
5.3.3.



240

jat, niiden roolit ja suhteet toisiinsa. Samalla erittelin kaikki venäläisistä käytetyt 
nimitykset ja heitä määrittävät verbaaliset luonnehdinnat sekä muutin juttujen 
temaattista luokittelua paremmin juuri venäläisjuttujen sisältöä kuvaavaksi. Vii-
meisenä vaiheena pyrin juttujen tarkan lähiluvun avulla hahmottamaan niiden 
sellaisen dialogisuuden, jota puhujien muodollisiin suhteisiin perustuva määräl-
linen analyysi ei tavoita.

Edellä kuvattu puhujarakenteen analyysi kertoo uutisjulkisuuden ”valtasuhteista”, 
siitä millä painolla eri intressiryhmät saavat äänensä julkisuuteen, kuka on esillä 
ja missä roolissa. Se kertoo lähteiden valinnasta ja muista journalistisen työn käy-
tännöistä ja niihin mahdollisesti liittyvistä vinoumista. Sen sijaan se ei paljasta, 
mitä itse kukin sanoo ja missä yhteydessä. Se ei myöskään kerro, millaisia verbaa-
lisia ilmaisuja toimittaja käyttää tai miten hän yhdistelee oman tekstinsä muiden 
puheisiin. Se kertoo, millaisten teemojen yhteydessä eri tahot pääsevät puhujiksi, 
mutta muilta osin juttukohtainen puhetapahtumien konteksti jää hämäräksi.

Puhujarakenteen määrällinen analyysi mahdollistaa myös sen tarkastelun, miten 
eri tahot pääsevät esiin samoissa jutuissa. Esilläolo ja puhuminen samassa jutus-
sa eivät kuitenkaan kerro, millaisissa vuorovaikutussuhteissa erilaiset argumentit 
ja toimijat ovat jutuissa. Puhujat voivat esiintyä täysin toisistaan erillään ja puhua 
eri asioista. Toinen ongelma liittyy siihen, että analyysin tarkasteluyksikkönä on 
lehtijuttu. Se jättää huomiotta mahdollisuuden, että vähemmistöryhmät ja muut 
toimijat puhuvat kyllä samalla sivulla, mutta eri puhujien näkemykset on nyky-
journalismin tavan mukaan taitettu erillisiksi jutuiksi. Toimijoiden välistä vuoro-
vaikutusta voi olla saman lehden juttujen välillä, ja monesti dialogi rakentuu leh-
den eri numeroissa tai useissa medioissa julkaistujen puheenvuorojen sarjan kaut-
ta. (Renvall & Reunanen 1999, 80)

Dialogisuuden selvittämiseksi analyysia on vietävä eteenpäin, joko entistä tarkem-
paan määrälliseen erittelyyn tai laadullisen tekstianalyysin suuntaan. Budjettijour-
nalismia koskevassa väitöskirjassaan Reunanen (2003) ratkaisi ongelman kehit-
telemällä journalismin dialogisuutta, esitystekniikkoja ja sisällön sävyjä koskevaa 
määrällistä analyysia. Itse painotan enemmän juttujen verbaalisen ja visuaalisen 
ilmaisun laadullista analyysia.

Journalismin keskustelevuuden analyysissa Reunanen erottaa keskustelun sisäl-
löllisen puolen ja vuorovaikutuksellisen puolen (mt, 158). Vuorovaikutuksellisen 
puolen erittelyssä nojaudun sekä määrälliseen että sitä täydentävään laadulliseen 
analyysiin, mutta dialogin sisällöllisen puolen56 erittelyssä nojaudun laadulliseen 
analyysiin.

Toteuttamassani puhujarakenteen analyysissa määrällisen ja laadullisen tutkimuk-
sen suhde on läheisempi kuin vain määrällisen analyysin käyttäminen laadullisen 
tarkastelun pohjana, sillä olen tulkinnut kvantitatiivisen erittelyn tuloksia paljolti 
samalla tavoin kuin yleensä kvalitatiivisessa tutkimuksessa tehdään. Kun määräl-

56 Sisällöllisellä puolella tarkoitan tässä teemojen luokittelua tarkentavaa laadullista analyy-
sia; juttujen pääteemojen luokittelu oli mukana myös määrällisessä analyysissa.



241

linen sisällönanalyysi kuvaa laajaa kokonaisuutta ja yleensä vastaa kysymykseen 
mitä sanotaan, laadullinen analyysi koskee yksittäisiä tapauksia ja vastaa kysymyk-
siin miten sanotaan ja miten teksti rakentuu. Soveltamani puhujarakenteen analyy-
si kuvaa laajaa kokonaisuutta, mutta samalla se muistuttaa laadullisia menetelmiä 
vastatessaan kysymykseen miten sadoista jutuista muodostuva kokonaisuus raken-
tuu. Puhujarakenteen kuvaus ei kerro vain puhujien määrällisiä suhteita, vaan an-
taa myös alustavan käsityksen puhujien rooleista suhteessa toisiinsa.

Erityisesti tulosten tulkintavaiheessa puhujarakenteen analyysi muistuttaa tekstin 
rakentumista tarkastelevia laadullisia menetelmiä: samalla tavoin kuin laadulli-
sessa tutkimuksessa tekstejä tarkastellaan niiden tuottamien merkityspotentiaali-
en kannalta, niin myös puhujarakenteen tulkinnassa keskeistä on sen tuottamien 
merkitysten ja seurausten pohdinta.57

Puhujarakenteen analyysia voi verrata narratologiseen uutistutkimukseen: molem-
missa on kysymys uutisen ”vieraiden puheiden” erittelystä ja tekstin tulkinnasta 
sen rakenteellisten ominaisuuksien perusteella. Narratologinen uutistutkimus kes-
kittyy jutun esityksellisten strategioiden yksityiskohtaiseen tarkasteluun, erityises-
ti siihen, miten kertoja operoi uutisessa esiintyviä puheita. Keskeistä narratologi-
sessa tutkimuksessa on se, kenen näkökulmasta asioita esitetään.58

Soveltamani puhujarakenteen analyysi poikkeaa narratologisesta lähestymistavas-
ta siinä, että määrällisessä erittelyssä en kiinnitä huomiota kertojan äänen ja ul-
kopuolisten puhujien äänten kohtaamiseen lehtitekstissä, vaan tarkastelen jutun 
”vieraita puheita” vain niiden keskinäisten suhteiden perusteella. Määrällistä erit-
telyä täydentävässä laadullisessa vuorovaikutuksen analyysissa kiinnitän huomio-
ta myös toimittajan rooliin puhujien kontekstoijana ja vuorovaikutuksen organi-
soijana, mutta en tee sitä narratologisen käsitteistön avulla.

Muutamissa viime vuosien tutkimuksissa on sovellettu myös alun perin kasvok-
kaisen viestinnän tutkimisen metodiksi kehiteltyä keskustelunanalyysia sanoma-
lehtijournalismin tutkimiseen (Renvall 2000; Pietilä 2001; Utriainen 2002). Ren-
vall poimii keskustelunanalyysista neljänlaisia kysymyksiä: sanavalinnat, toiseksi 
vuoronvaihtojen jaksottumisen ja siinä yhteydessä vierusparit, kolmanneksi yh-
teisymmärryksestä neuvottelemisen ja neljänneksi keskustelujen asymmetrisyy-
den (mt., 84–88). Analysoitavana aineistona Renvallilla on yhteen asiakysymyk-
seen liittyvä konkreettinen Hervantaa koskeva lehdistökeskustelu. Tämän tyyp-
pisessä argumentoivassa tekstissä keskustelunanalyysin käsitteet auttoivat jäsen-
tämään analyysia.

Yleisönosastojen ja Internetin keskustelujen dialogisuutta tutkiessaan Veikko Pie-
tilä (2001) on soveltanut keskustelunanalyysista lainattuja ideoita ja käsitteitä. Pie-

57 Samankaltaista määrällisen tekstianalyysin ja laadulliselle tutkimukselle tyypillisen tul-
kintanäkökulman yhdistämistä on sovellettu esimerkiksi Aamulehden Hervanta-kirjoitte-
lun analyysissa (ks. Kunelius & Hellsten & Renvall 2000, 109).

58 Narratologisesta uutistutkimuksesta ks. Pietilä 1995a; Kunelius 1996; Ridell 1994; Reu-
nanen 2003, 165–175).
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tilä analysoi puheenvuorojen sarjoja ja muuta juttujen välistä keskustelua. Itse kes-
kityn kuitenkin juttujen sisäisen keskustelevuuden ja muun vuorovaikutuksen erit-
telyyn. Yhteistä niin Pietilän kuin omalle analyysilleni on huomion kiinnittämi-
nen keskustelun rakentumiseen eikä niinkään siihen, mistä keskustellaan. Kun 
Pietilän aineistona ovat mielipidejutut ja näkökulmana on keskustelijoiden raken-
tama dialogi, oma analyysini koskee uutistyyppisiä juttuja ja niissä journalistin ra-
kentamaa dialogisuutta.

Venäläisiä koskevien juttujen puhujarakenteen analyysissa en ole pyrkinyt Pieti-
län kuvaamaan argumenttien välisen dialogin erittelyyn. Jos rikosjuttujen syytet-
tyjen ja poliisin/syyttäjän väliset sananvaihdot jätetään huomiotta, venäläisiä kos-
kevassa sanomalehtiaineistossa ei ollut oikeastaan lainkaan sellaisia juttuja, jotka 
olisivat mahdollistaneet argumenttien vuorovaikutuksen tutkimisen. Yksittäis-
ten juttujen muutaman repliikin vaihtoa pitempiä argumentointiketjuja venäläis-
jutuista ei löytynyt.

Uutisjutun59 sisäisen dialogisuuden jäsentämisestä. Venäläisiä koskevan journa-
lismin dialogisuuden analyysin kehittelyssä keskityin uutistyyppisiin juttuihin ja 
niissäkin ensisijaisesti jutun sisäiseen dialogisuuteen. Juuri uutisissa, haastatteluis-
sa ja reportaaseissa toimittaja järjestelee toisten puheita ja vaikuttaa vähemmistö-
jen ja valtaväestön keskinäisen dialogin rakentumiseen60.

Analyysin avuksi olen kehitellyt asioiden ja puhujien vuorovaikutusta kuvaavia 
dialogisuuden portaita. Ideavaiheen (Raittila 2000a) jälkeen olen kokeillut porras-
mallia esimerkinomaisesti sekä ydinjätteiden loppusijoitusta koskevassa mediaseu-
rantaprojektissa (Raittila 2001, 142–150) että etnisyyttä koskevassa seurantatut-
kimuksessa (Raittila 2002, 90–96). ”Portaiden” määrä ja sisällöt ovat muuttuneet 
hiukan konkreettisesta aineistosta riippuen. Niinpä myös seuraavassa sovellettava 
malli on venäläisiä koskevien uutisjuttujen analyysiin tarpeiden mukaisesti muo-
vattu uusi versio. Dialogisuusportaiden kehittely on esimerkki siitä, miten aluksi 
teoreettisena konstruktiona esitetty malli elää analyysin kehityksen mukana. Ai-
kaisemmat vaiheet olivat ideatason kokeilua, ja nyt ensi kertaa testasin sen toimi-
vuutta suhteelliseen laajaan juttuaineistoon.

Pertti Vehkalahden tekemän jaottelun mukaan yhden jutun sisällä käytyä dialo-
gia voi tarkastella kolmesta näkökulmasta: ensinnäkin jutuissa voi olla dialogia 
”toimittajan” ja ”haastateltavan” välillä61; toiseksi dialogia voi olla jutun puhujien 
välillä ja kolmanneksi jutuista saattaa löytyä asioiden välistä dialogisuutta  (Veh-

59 Käytän termiä uutisjuttu laajassa mielessä: ”perusuutisten” (146 kpl) lisäksi analysoitavassa 
aineistossa ovat mukana uutisvinkit (6 kpl) sekä haastattelut ja reportaasit (43 kpl).

60 Tietenkin toimittaja voi rakentaa keskustelevuutta myös mielipidejuttujen avulla, mut-
ta venäläisiä koskevia mielipidejuttuja oli niukasti, eikä niiden välillä ollut juuri minkään-
laista dialogia.

61 Tässä yhteydessä tarkoitan jutussa eksplisiittisesti näkyvää vuorovaikutusta – esimerkiksi 
sellaista, jossa toimittaja kuvaa omaa keskusteluaan jutun muiden puhujien kanssa – ja sul-
keistan tarkastelusta Pietilän ja Sondermannin (1994) lähtökohdan, jonka mukaan jutussa 
on aina suhde lehden, lukijan ja jutun aktoreiden välillä.
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kalahti 2002,57–61)62. En yritä analysoida jutun sisäisen keskustelevuuden kaik-
kia aspekteja, vaan dialogisuuden portaiden avulla jäsennän lehtijutun sisäistä dia-
logisuutta siten, että keskityn puhujien ja asioiden väliseen vuorovaikutukseen. Jos 
esimerkiksi etnisen vähemmistön edustajaa kuvataan koodilla V ja suomalaisen 
valtaväestön edustajaa koodilla S, niiden läsnäoloa samoissa jutuissa voidaan jä-
sentää ”portaittain” siten, että vuorovaikutuksen määrä ja laatu lisääntyvät edet-
täessä A:sta E:hen.

”Dialogisuuden portaat”
0) Jutussa ei ole puhujia.

A) Jutussa on vain yksi puhuja(taho); ei asioiden välistä eikä puhujien vä-
listä dialogia. Tarkemmassa erittelyssä nämä jutut voidaan jakaa vielä ala-
ryhmiin:

A1) Jutussa puhuu vain yksi valtaväestön edustaja.

A2) Jutussa puhuu vain yksi etnisen vähemmistön edustaja.

A3) Jutussa on useita valtaväestöön kuuluvia mutta ei yhtään etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvia puhujia (valtaväestöön kuuluvien välillä voi 
olla dialogia; ei kuitenkaan välttämättä).

A4) Jutussa on useita etnisiin vähemmistöihin kuuluvia mutta ei yh-
tään valtaväestöön kuuluvia puhujia (vähemmistöihin kuuluvien välil-
lä voi olla dialogia).

B) V ja S esiintyvät samassa jutussa, mutta puhuvat eri asioista. Nämä ju-
tut voidaan jakaa vielä kahteen alaryhmään:

B1) V ja S esiintyvät jutussa toisistaan erillään ja puhuvat eri asioista: 
toimijat eivät kohtaa, asiat eivät kohtaa. 

B2) V ja S esiintyvät jutussa lähekkäin eli kohtaavat näennäisesti, mut-
ta puhuvat eri asioista, toistensa ohi.

C) V ja S puhuvat samasta asiasta, mutta eivät käy dialogia, vaan esittä-
vät omia monologejaan. Asiat kohtaavat, mutta toimijat eivät ole vuoro-
vaikutuksessa keskenään. Tämä on yleinen journalistiseen rutiiniin kuulu-
va juttutyyppi. Se syntyy, kun toimittaja haastattelee eri tahojen edustajia ja 
sijoittaa näiden näkemykset juttuun erilleen toisistaan.

D) V ja S puhuvat samasta asiasta siten että kommentoivat toistensa nä-
kemyksiä, mutta keskustelu jää kesken. Toimijat ja asiat kohtaavat ja ovat 
vuorovaikutuksessa keskenään, mutta dialogi ei johda keskinäisen ymmär-

62 Neljäntenä tyyppinä Vehkalahden jaottelussa on eri päivinä julkaistujen juttujen välityksellä 
käyty keskustelu, mutta tämän sinänsä tärkeän näkökulman jouduin jättämään satunnaisten 
huomioiden varaan, koska aineistossani ei ollut kaikkia peräkkäisten päivien lehtiä.
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ryksen kasvuun. Näkemysten kohtaaminen voi perustua aidon keskustelu-
tilanteen journalistiseen kuvaamiseen. Kysymys voi olla myös jutusta, jossa 
osapuolet ovat puhuneet toisistaan erillään, mutta toimittaja organisoi hei-
dät juttuunsa käymään keskinäistä dialogia.

E) V ja S puhuvat samasta asiasta, ja dialogi johtaa osapuolten keskinäi-
sen ymmärryksen kasvuun. Kansalaisjournalismin termein tässä on kysy-
mys deliberatiivisesta keskustelusta. Yhden sanomalehtijutun sisällä tällai-
seen yhteisymmärrykseen ei yleensä voida päästä, ja tämän E-kohdan ana-
lyyttinen erottaminen D:stä on monesti ongelmallista. E-tyypin dialogisuus 
sopiikin paremmin tv-journalismin keskusteluohjelmien sekä useiden juttu-
jen muodostaman ketjun dialogisuuden kuvaamiseen.

Dialogisuusportaat auttavat jäsentämään puhujien suhteita, mutta puhuja-asemien 
konkreettisessa erittelyssä tulee eteen monenlaisia ongelmia. Toimijat V ja S voivat 
olla samassakin jutussa yhtä aikaa useilla edellä kuvatuilla portailla. Jutuissa, joissa 
on enemmän kuin kaksi puhujaa, eri toimijoiden välisen keskustelusuhteen mää-
rittely voi osoittautua mutkalliseksi. Tässä kuvattu malli ei myöskään ota huomi-
oon erottelua yhtäältä ilmaisulliseen, jutustelevaan, small talk -tyyppiseen vuoro-
vaikutukseen ja toisaalta argumentoivaan, pohdiskelevaan ja ongelmia ratkomaan 
pyrkivään keskusteluun (Schudson 1997; Kunelius 1999, 46–47). Venäläisiä kos-
kevien juttujen dialogisuuden määrällisessä erittelyssä vähäsisältöisen small talk –
jutustelun aiheet on tulkittu yhtä lailla ”asioiksi” kuin niin sanotut vakavat aiheet. 
Määrällistä erittelyä täydentävässä laadullisessa tarkastelussa on kuitenkin mah-
dollista kiinnittää huomiota dialogin kohteena olevien asioiden laatuun.

Oma porrasmallini jäsentää journalismin dialogisuutta huomattavasti pelkiste-
tymmin kuin Pietilän ja Sondermannin (1994, 226–230) tai Reunasen (2003, 
240–243) analyysimallit. Balesin (1950) vuorovaikutusluokkien pohjalta edelli-
set soveltavat ja Reunanen ideoi analyysia, jossa otetaan omaa malliani tarkem-
min huomioon vuorovaikutuksen osallistujien keskinäisten siirtojen luonne (esi-
merkiksi samaa tai eri mieltä oleminen, ehdotusten tekeminen tai pyytäminen, 
perustelujen esittäminen tai vaatiminen, myönteisyyden tai kielteisyyden ilmaise-
minen). Reunanen ehdottaa mallinsa kokeilua vuorovaikutuksen kohtaavuuden 
ja harkitsevuuden analyysiin, jolloin saataisiin ”tietoa siitä, mitkä tahot ilmaise-
vat myönteisyyttä tai kielteisyyttä ketäkin kohtaan ja missä määrin eri tahot te-
kevät kysymyksiä ja ehdotuksia tai ovat niiden kohteena”. Suuren ja paljon argu-
mentoivaa vuorovaikutusta sisältävän aineiston (jossa myös kertojan rooli vuoro-
vaikutuksessa otetaan huomioon) määrällisessä analyysissa Reunasen ehdotus on 
varmaan toimiva. Omassa aineistossani puhujien välisiä vuorovaikutustapahtu-
mia oli niin vähän, että on mielekkäämpää tyytyä dialogisuusportaisiin perustu-
vaan määrälliseen erittelyyn ja ottaa Reunasen lisäämät aspektit huomioon juttu-
jen laadullisessa analyysissa.

Dialogisuuden portaiden tavoitteena on siis vain jutun puhujien keskinäisen vuo-
rovaikutuksen kuvaaminen. En pohdi vuorovaikutusta koko viestintäprosessin nä-
kökulmasta, vaan sulkeistan lehden, yleisön sekä narratologiseen analyysiin kuu-
luvat kertojan, sisäistekijän ja sisäislukijan pois analyysimallista. Toimittajan roo-
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lin huomioon ottaminen on tärkeää, ja pyrin tekemään sen juttukohtaisessa laa-
dullisessa analyysissa, mutta vasta sen jälkeen, kun uutiset on ensin luokiteltu dia-
logisuusportaiden avulla.

5.5.2. Dialogisuuden portaiden soveltaminen venäläisjuttujen erittelyyn
Seuraavassa kuvaan ensin dialogisuusportaiden avulla luokiteltujen venäläisiä kos-
kevien uutisjuttujen jakaumaa ja sisältöä teemoittain. Sen jälkeen tarkennan ana-
lyysia erittelemällä kirjoitusten dialogisuutta suhteessa niiden retorisiin keinoihin. 
Ilmaisukeinoja tarkastelen ensin rikosaiheiden osalta (luku 5.5.3.), sitten muiden 
juttujen osalta (luku 5.5.4.) ja lopuksi erittelen vielä erikseen visuaalista dialogi-
suutta ja muita kuviin liittyviä ilmaisukeinoja (luku 5.5.5.).

Taulukko 5.5 kuvaa eri dialogisuustyyppien määrällisiä suhteita teemoittain (tee-
maryhmiä on tässä selkeyden vuoksi yhdistelty). Taulukko 5.6 havainnollistaa 
vielä tarkemmin niitä juttuja, joissa venäläiset olivat haastateltuina tai referoitui-
na puhujina. 

 
Taulukko 5.5. Juttujen keskeiset teemat ja puhujat, kun venäläiset 
keskeisenä ryhmänä (uutiset, haastattelut, reportaasit, vinkkijutut) (N=195)

Yhdistellyt teemaryhmät Juttuja  
yhteensä

Ei puhujia 
(dialogisuus-

portaiden 
luokka 0)

Puhujina vain 
muita kuin 
venäläisiä 
(A1, A3)

Jutut, joissa 
venäläisiä pu-

hujina 
A2, A4, 

C, D)

1. Venäläisten tekemiä rikoksia koskevat jutut* 87 30 35 22

2. Suomessa asuvien venäläisten elämä (muut 
kuin rikosjutut) 31 3 5 23

3. Turismi, ostosmatkailu, tilapäinen työnteko 
ym. venäläisten käynnit Suomessa 25 4 8 13

4. Itärajan valvontaan liittyvät jutut 10 6 4 --

5. Viime sotiin liittyvät muistelut yms. histori-
alliset jutut 7 1 6 --

6. Muut aiheet 35 8 22 5

Yhteensä 195 52 80 63

* Sisältää koodauslomakkeen aiheet 3,4,7,8, ja 9, kun venäläinen syytettynä. Oikeus- ja rikostapaukset, joissa ve-
näläiset eivät rikollisina, on sijoitettu kohtaan ”muut aiheet” (Raittila & Vehmas 2002, 53).
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Taulukko 5.6. Juttujen keskeiset teemat ja toimijoiden dialogisuus jutuissa, 
joissa venäläiset puhujina (uutiset, haastattelut, reportaasit, vinkkijutut) (N=63)

Yhdistellyt teemaryhmät Juttuja  
yht.

Vain venäläi-
siä puhujana

A2, A4

Jutussa puhujina venäläisiä  
ja muiden tahojen edustajia

Sama aihe,  
ei dialogia

C

Jutussa on dialo-
gia venäläisten ja 

muiden välillä
D

1. Venäläisten tekemiä rikoksia  
koskevat jutut 22 9 5 8

2. Suomessa asuvien venäläisten elämä 
(muut kuin rikosjutut) 23 12 9 2

3. Turismi, ostosmatkailu, tilapäinen  
työnteko ym. venäläisten käynnit Suomessa 13 4 5 4

4. Itärajan valvontaan liittyvät jutut -- -- -- --

5. Viime sotiin liittyvät muistelut  
yms. historialliset jutut -- -- -- --

6. Muut aiheet 5 3 1 1

Yhteensä 63 28 20 15

 
Reilu neljäsosa jutuista (52 kpl) oli sellaisia, joissa ei ollut lainkaan puhujia eli niis-
sä ei referoitu eikä siteerattu sen paremmin venäläisiä kuin muitakaan. 40 prosen-
tissa jutuista (80 kpl) puhuivat vain muut kuin venäläiset. Alle viidesosa jutuista 
(35 kpl) oli sellaisia, joissa oli edellytyksiä dialogille eli niissä puhuivat sekä venä-
läiset että muut tahot. Näistäkin vain 15 juttua (7,5 prosenttia kokonaismääräs-
tä) oli tulkittavissa dialogisiksi eli niissä venäläiset ja valtaväestön puhujat esiin-
tyivät keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Aineistosta ei löytynyt lainkaan dialogi-
suusportaiden ”B-tyypin dialogisuutta” (eli sellaista, jossa eri tahot puhuvat sa-
massa jutussa mutta eri asioista). Yksittäisten juttujen keskustelevuuden analyysis-
sa ei myöskään löytynyt yhtään tapausta, joka olisi selvästi luokiteltavissa E-tyyp-
piin eli esimerkkejä deliberatiivisesta dialogista ei ollut aineistossa.

Taulukosta 5.4 ilmeni jo, kuinka venäläisiä koskevissa jutuissa puhuivat enimmäk-
seen eri tasojen viranomaiset. Liitetaulukossa 7.10 on vielä yksityiskohtaisesti ku-
vattu kaikki puhujat niissä kirjoituksissa, joissa venäläiset olivat yhtä aikaa pu-
hujina muiden ryhmien kanssa. Ne eivät olleet aivan yhtä viranomaispainotteisia 
kuin A1- ja A3-tyypin ”monologiset” jutut, sillä 22:ssa jutussa 35:stä oli puhuja-
na muitakin suomalaisia kuin viranomaisia. Enimmäkseen nämä olivat yrittäjiä, 
tavallisia kansalaisia tai järjestöjen edustajia. Mutta näissäkin jutuissa viranomai-
set olivat usein puhujina em. ryhmien edustajien ohella. 

Lähes puolet jutuista käsitteli venäläisten tekemiä rikoksia. Ne olivat enimmäkseen 
pikku-uutisia pikkurikoksista tai oikeudenkäynneistä eli palstasentteinä mitattuna 
niiden osuus ei ollut läheskään yhtä merkittävä. Toisaalta kotimaansivujen rikok-
sia koskevat pikku-uutiset lienevät lehtien luetuinta aineistoa. Lisäksi on otettava 
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huomioon, että aiheluokitus koski juttujen pääaiheita, ja venäläisten rikokset tai 
niiden uhka olivat sivuaiheina esillä kymmenessä jutussa. Venäläisten tekemistä 
rikoksista puhuttiin siis noin joka toisessa venäläisiä koskevista uutisjutuista.

Rikosjuttujen puhujarakenne oli päällisin puolin yllätyksetön: kolmasosassa eli 
30 jutussa ei ollut lainkaan puhujia, ja 35 oli sellaisia, joissa puhuivat vain suo-
malaiset. Puhujina olivat poliisien ja oikeusviranomaisten lisäksi usein myös ra-
javartioston tai tullin edustajat (liitetaulukko 7.10). Venäläiset pääsivät puhujik-
si neljäsosassa rikosjutuista eli harvemmin kuin koko aineistossa. Juttujen puhu-
jarakenteen kannalta on kiinnostavaa, että rikosjuttujen joukossa oli muihin tee-
moihin verrattuna suhteellisesti eniten sellaisia juttuja, joissa oli dialogia venäläis-
ten ja suomalaisten välillä. Yhtä juttua lukuun ottamatta kaikki ”dialogiset” riko-
suutiset olivat selostuksia oikeudenkäynneistä, joissa toimittaja referoi niin syytet-
tyinä olevien venäläisten kuin syyttäjinä tai jutun muina osapuolina olevien suo-
malaisten puheenvuoroja.

Suomessa asuvien maahanmuuttajien elämää koskevat jutut jakaantuivat hyvin 
monenlaisten aiheiden kesken. Eniten oli Suomeen muuttaneiden sopeutumista 
koskevia ongelmakeskeisiä juttuja. Lisäksi oli muutama ”suvaitsevaisuusjuttu” ja 
menestystarina. Suomessa asuvia koskevissa jutuissa venäläiset pääsivät puhujiksi 
suhteellisesti useimmin eli kahdessa kolmasosassa jutuista. Silloin kun venäläiset 
pääsivät puhujiksi, puolet jutuista oli sellaisia, että niissä ei ollut muita puhujia. 
Ja jos muita puhujia oli, puhuttiin kyllä usein samasta aiheesta, mutta vain kaksi 
jutuista oli luokiteltavissa dialogisiksi. Toinen jutuista käsitteli maahanmuuttaja-
nuorten klubin perustamista Kiteelle, toinen taas Venäjältä Suomeen muuttaneen 
kauppa-apulaisen työtä (ks. kuva 5.1.).

Tilapäistä Suomessa oleskelua koskevista jutuista suurin osa koski ostosmatkailua 
ja muuta turismia Suomeen63. Lisäksi oli juttuja venäläisistä marjanpoimijoista ja 
tilapäistöissä Suomessa olevista. Yli puolessa jutuista venäläiset pääsivät puhujik-
si, ja suomalaisten ja venäläisten keskinäistä dialogia näissä jutuissa oli suhteelli-
sesti enemmän kuin maahanmuuttajia koskeneissa jutuissa.

Historiallisissa muisteloissa ja rajavalvontaan liittyvissä jutuissa venäläiset eivät 
päässeet juttujen puhujiksi kertaakaan. Historiallisissa jutuissa venäläiset ja ”rys-
sät” tulivat esiin vain sivuaiheina vanhojen suomalaisten sota-aikaa koskevissa ta-
rinoissa. Itärajan valvontaa koskevissa jutuissa ei useimmiten ollut lainkaan pu-
hujia tai sitten puhujina olivat vain suomalaiset rajavartijat.

”Muut aiheet” sisälsivät mm. venäläisiin kohdistuneita rikoksia (6 juttua), venäjän 
kielen asemaa ja sen opiskelua koskevia juttuja. Lisäksi oli muutama juttu, joissa 
suomalaiset viihdetaiteilijat kertoivat venäläisistä juuristaan tai suhteestaan venä-
läisiin ihmisiin. Eniten oli kuitenkin sellaisia uutisia, joissa käsiteltiin yksilöimät-

63 On syytä muistaa, että ”tavanomaiset” turistimatkat samoin kuin taiteilijoiden ja urheili-
joiden normaaleja esiintymis- ja kilpailumatkoja koskevat jutut eivät ole mukana aineistossa. 
Mukaan otettiin vain ne em. matkoja koskevat jutut, joissa käsiteltiin venäläisten etnisyyttä 
ja/tai suomalaisten ja venäläisten keskinäisiä suhteita (Raittila & Vehmas 2002, 51). 
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tä venäläisten mahdollisia rikkeitä, rikoksia tai niiden vähenemistä. ”Muissa ai-
heissa” venäläiset olivat puhujina suhteellisesti kaikkein vähiten: vain viidessä ju-
tussa 35:stä, ja niistäkin kolmessa venäläisiksi koodattuna puhujina olivat laula-
jat Viktor Klimenko ja Kirka Babitsin. Ainoa dialogiseksi laskettava juttu oli La-
pin Kansan uutinen hiihtotempauksesta Suomen, Norjan ja Venäjän rajat yhdis-
tävälle Muotkavaaralle.

Yhteenvetona temaattisesta tarkastelusta voi todeta, että muodollinen dialogisuus 
ei ainakaan yksiselitteisesti merkinnyt toiseuden purkamista venäläisiä koskevissa 
jutuissa. Positiivisuuteen pyrkivissä maahanmuuttajia koskevissa jutuissa oli hyvin 
vähän jutun sisäistä dialogia suomalaisten ja venäläisten kesken. Sen sijaan venä-
läisten rikoksia puivissa käräjäselostuksissa oli useita muodollisesti dialogisia jut-
tuja. Syytetyn tai rikollisen pääsy puhujaksi ja dialogiin syyttäjien ja todistajien 
kanssa on tietenkin kohtuullista, mutta ei mitenkään väistämättä rakenna posi-
tiivista kuvaa venäläisistä. 

Määrällisestä luokittelusta ilmaisukeinojen laadulliseen erittelyyn. Edellä kuvattu 
juttujen teemojen ja dialogisuuden asteen määrällinen erittely ei kerro mitään pu-
hujien ja puheen aiheiden ilmaisuun liittyvistä retorisista keinoista eikä sitä, miten 
journalisti kontekstoi eri puhujat. Tämä edellyttää yksityiskohtiin menevää kielen 
käytön ja visuaalisuuden laadullista analyysia. Koska kielen ja retoriikan analyysi 
on tällä kertaa toissijaista puhujien vuorovaikutuksen erittelyn rinnalla, keskityn 
analyysissani vain joihinkin tärkeimpiin ilmaisutavan piirteisiin. 

Verbaalisissa ilmaisukeinoissa kiinnitän huomiota mm. otsikoihin ja juttujen kär-
kiin sekä venäläisten ja muiden puhujien esiintymisjärjestykseen ja tasa-arvoiseen 
esittämiseen. Analysoin sitä, miten toimittaja kontekstoi jutussa olevat puhetapah-
tumat (puhujien nimeäminen ja kuvailu, sanavalinnat, johtolauseiden muotoilu, 
ironisuus ym. retoriset keinot eri puhujien esiin tuomisessa). Edelleen tarkaste-
len, miten muut toimijat journalistin ohella ovat määrittämässä venäläisiä ja mi-
ten venäläisten kontekstoiminen mahdollisesti poikkeaa muiden toimijoiden kon-
tekstoinnista. Erityisesti rikosjuttujen kohdalla kiinnitän huomiota uskottavuut-
ta horjuttaviin keinoihin epäiltyinä tai syytettyinä olevien venäläisten puhujien 
kontekstoinnissa. Analysoin myös sitä, miten juttujen aiheet ja toimijoiden pu-
heenvuorojen sisällöt rakentavat dialogisuutta. Runsas esimerkkiaineisto on va-
littu niin, että se samalla antaa mahdollisimman kattavan ja monipuolisen kuvan 
analysoitavan aineiston kokonaisuudesta.

Vuorovaikutuksen ohella kiinnitän erityistä huomiota ilmaisukeinojen merkityk-
seen venäläisiä koskevan toiseuden purkajana tai uusintajana, siihen miten ilmai-
sukeinot rakentavat kuvaa venäläisten kuulumisesta ”me-yhteisöön” tai ”he-yhtei-
söön”. Tähän liittyen tarkastelen, esitetäänkö venäläiset luontevana osana suoma-
laista yhteiskuntaa vai ongelmana suomalaiselle yhteiskunnalle.

5.5.3. Ilmaisukeinot rikosjutuissa
Koska rikosuutiset poikkesivat selvästi luonteeltaan muista jutuista, käsittelen en-
sin ne omana kokonaisuutenaan. Neljäsosa niistä (22 juttua) käsitteli pirtun ja tu-
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pakan salakuljetusta, ja lähes yhtä paljon kirjoituksia oli teiden varsilla ja toreilla 
tapahtuvasta viinan, tupakan, bensiinin yms. laittomasta kaupasta. Huumekaup-
paan, paritukseen ja prostituutioon liittyviä juttuja oli yhteensä kymmenkunta, 
ja yhtä usein aiheena olivat väkivaltarikokset. Loput rikosuutiset koskivat varas-
telua (6 juttua), venäläisten rattijuoppojen kiinni jäämistä (5 juttua), luvattomia 
rajan ylityksiä, petoksia ja väärennöksiä. 

Valtaosa jutuista ei poikennut rakenteeltaan ja ilmaisukeinoiltaan millään taval-
la muista rikosuutisista. Kulttuurinen konteksti tuottaa kuitenkin samoille ilmai-
suille erilaisia tulkintoja. Siksi myös venäläisiä koskevassa uutisoinnissa ei ole kes-
keistä vain uutisen tekstuaalinen sisältö; uutisen tuottamien tulkintapotentiaalien 
kannalta on yhtä olennaista tarkastella uutistekstiä suhteessa suomalaisten kult-
tuurisessa muistissa oleviin venäläisiä koskeviin ajattelumalleihin.

Rikosjutut, joissa ei ollut lainkaan puhujia (30 kpl), olivat valtaosaltaan näennäi-
sen neutraaleja, luonteeltaan toteavia pikku-uutisia. Niiden aiheena saattoi olla pir-
turekan takavarikko, oikeuden päätös, rattijuopon kiinni jääminen tai rajarike. 
Venäläisten määrittely näissä jutuissa oli korrektia, eikä se näyttänyt poikkeavan 
rikosuutisoinnin yleisistä rutiineista ja ilmaisutavoista. Joissakin rattijuoppoutta 
koskevissa uutisissa tosin heräsi kysymys uutiskriteereistä: olisiko vastaavaa uutis-
ta julkaistu, jos rajalla kiinni jäänyt rattijuoppo olisi ollut suomalainen?

Rikosjutuissa, joissa oli vain suomalaisia puhujia (35 kpl), puhujina olivat lähes 
poikkeuksetta poliisit tai oikeus- ja tulliviranomaiset. Nämä olivat toisena osa-
puolena mukana myös niissä jutuissa, joissa sekä venäläiset että suomalaiset sai-
vat äänensä kuuluviin.

Otsikko, kärki, esitysjärjestys ja puhujien tasa-arvoisuus. Otsikolla ja jutun kärjel-
lä on keskeinen merkitys jutun kehystäjänä. Rikosjutuissa otsikon kehystävä mer-
kitys oli erityisen olennainen: usein otsikko antoi ymmärtää jutussa esiintyvien 
venäläisten syyllistyneen rikokseen. Itse jutussa venäläisten ja muiden puhujien 
argumentaatio saattoi olla muodollisesti hyvinkin tasa-arvoista, mutta kun venä-
läiset oli kehystetty syyllisiksi, ei dialogi heidän ja poliisin tai syyttäjien kesken 
muuttanut alkuasetelmaa. 

Puhujien esiintymisjärjestys ja muodollisen tasa-arvoinen dialogi eivät rikosjutuis-
sa olleet tärkeitä toiseuden tuottamisen kannalta. Kehystämisellä ja venäläisten 
uskottavuutta horjuttavalla ironisoinnilla oli huomattavasti merkittävämpi rooli 
venäläisten toiseuden uusintajana. Rikollisten kiinni jäämistä koskevissa uutisis-
sa ja oikeusselostuksissa oli tavallista, että venäläinen epäilty tai syytetty sai esit-
tää näkemyksensä ensin. Muiden puhujien vasta-argumenteilla sekä kertojan sa-
navalinnoilla ja muilla retorisilla keinoilla venäläisten uskottavuutta horjutettiin 
ja heidät saatettiin epäilyttävään valoon. 

Aikaisemmin esillä ollut huumekoira-juttu (kuva 5.2) havainnollistaa, miten en-
simmäiseksi puhujaksi pääsy ei rikosjutuissa anna venäläiselle rikolliselle ensisi-
jaista eikä edes tasa-arvoista asemaa dialogissa. Otsikko ”Venäläismies löi tullin 
huumekoiraa” kehystää jutun näkökulman niin, että venäläisen itse tekstissä en-
siksi esittämä syytös suomalaisten tullimiesten väkivaltaisuudesta menettää pai-
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nokkuuttaan. Otsikon kehystyksen lisäksi jutussa horjutetaan venäläismiehen us-
kottavuutta hienovaraisella ironialla ja loppukappaleen viittauksella miehen aikai-
sempaan huumerikokseen. Vaikka venäläinen pääseekin ensiksi puhumaan ja saa 
argumentoida muodollisen tasa-arvoisesti, kehystys ja muut edellä kuvatut uskot-
tavuutta horjuttavat keinot leimaavat hänet he-yhteisöön. Hienovaraisesta ironi-
asta esimerkki on myös Turun Sanomien varkausuutinen:

Näyte 5.2. (Turun Sanomat 10.1.2000)
Venäläisliiga odottaa syytteitä
Varastelu Turun keskustan liikkeistä vasta jäävuoren huippu
(--) Merkkivaatteisiin erikoistunut ja hyvin tuotesuojaukseen perehtynyt seitsemän venä-
läisen seurue pidätettiin turkulaishotellista joulunalusviikolla. (--) Pidätettäessä jouk-
ko käyttäytyi rauhallisesti. (--)
[Poliisin mukaan] vangitut ovat vertailleet suomalaisia sellioloja kotimaahansa. He 
ovat kiitelleet Turun poliisivankilan ruokaa ja henkilökuntaa. (--)
Kuulusteluissa liigalaiset valittelivat, ettei Suomesta tahdo löytyä riittävän kalliita vaat-
teita varastettavaksi, joista saisi paremman jälleenmyyntihinnan. He kaipailivat kaup-
poihin mm. Armanin muotituotteita.

 
Venäläisten kontekstointi. Venäläisten nimeäminen rikosjutuissa oli enimmäkseen 
muodollisesti korrektia, vaikka joissakin tapauksissa rikollisen venäläisyyden esiin 
tuominen herätti kysymyksiä, miten suuri yleinen merkitys etnisen taustan esittä-
misellä oli. Esimerkiksi seuraavien otsikoiden kohdalla voi pohtia, miten tarpeellis-
ta ja Journalistin ohjeiden hengen mukaista kansallisuuden mainitseminen oli: 

Venäläinen rattijuoppo kahdesti kiinni (KS 29.12., ks. kuva 5.4)

Viranomaiset käännyttivät 20 venäläistä salakauppiasta (HS 27.5.)

Venäläisnaiset rajalle varastetulla Renaultilla (KS 1.3.)

Vaikka venäläisiä ja suomalaisia rikollisia yleensä luonnehdittiin tasaveroisesti, 
suomalaisrikollisia ei yleensä nimetty ”suomalaisiksi”, vaan tunnistetietona ker-
rottiin esimerkiksi asuinpaikkakunta tai ikä. Lähes aina venäläiset rikolliset ni-
mettiin tekstissä (usein tämä tapahtui myös otsikossa) ”venäläisiksi” ja vastaavia 
rikoksia tekevät suomalaiset asuinpaikan mukaan ”savonlinnalaismiehiksi, kuo-
piolaisiksi” jne. (näyte 5.3, juttu A). Tässä herää kysymys, leimaako rikollisen ni-
meäminen savonlinnalaismieheksi samalla tavalla Savonlinnassa asuvat kuin mai-
ninta venäläismiehestä leimaa koko Suomen venäläisen vähemmistön. Savonlin-
nassa asuvaa venäläistä rikollista ei yleensä nimetä savonlinnalaismieheksi, vaan 
etnisen taustansa perusteella venäläiseksi.
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Näyte 5.3 Kolme erilaista tapaa nimetä  
samoissa jutuissa esiintyneitä suomalaisia ja venäläisiä rikollisia

 
(A) Kahdeksalle tuomiot  
pirtujutussa 
(Savonlinna – STT) Savonlin-
nan käräjäoikeudessa annettiin 
maanantaina tuomiot kahdeksal-
le miehelle venäläisen pirtun hal-
lussapidosta ja välityksestä. Ju-
tun päätekijät, vuonna 1974 syn-
tynyt savonlinnalaismies ja vuon-
na 1963 syntynyt venäläismies, 
saivat kumpikin kymmenen kuu-
kauden ehdollisen vankeusrangais-
tuksen. (--) Jutussa oli osallisena 
päätekijöiden lisäksi yksi venäläi-
nen, kolme savonlinnalaista, yksi 
lappeenrantalainen ja yksi kuopio-
lainen mies.

(Savon Sanomat 15.2.200064)

 
(B) Poliisi nappasi tuhan-
sia litroja pirtua 
Poliisi nappasi Seinäjoen kihlakun-
nan alueella kiinni venäläisrekan, 
jossa oli tuhansia litroja ilmeisesti 
pirtua. Rekkaa seurattiin Seinäjo-
en seudulle itärajalta saakka.

Kiinniottotilanteessa ainetta oltiin 
siirtämässä pienempiin astioihin. 
Jutun tutkimusten yhteydessä on 
pidätetty kolme suomalaista ja yk-
si venäläinen.

Poliisi seurasi rekkaa itärajalta 
Seinäjoelle ilmeisesti saadakseen 
myös suomalaiset tekijät kiipeliin. 

(Ilkka 29.6.2000)

 
(C) Huumeita Turussa 
myyneille vankeutta 
Heroiinia ja ekstaasia käyttäneet 
ja myyneet kaksi parikymppistä 
turkulaismiestä tuomittiin keski-
viikkona vankeusrangaistuksiin Tu-
run käräjäoikeudessa.

Turussa asuva 1980 syntynyt Ve-
näjän kansalainen välitti ja käytti 
noin 20 grammaa heroiinia (--)

Vuonna 1977 syntynyt työssä 
käyvä mies kokeili viime heinä-
kuussa kaverin kehotuksesta eks-
taasia.(--).

(Turun Sanomat 18.5.2000)

 
Aineistossa oli myös muutamia juttuja, joissa syyllisiksi epäillyt suomalaiset ni-
mettiin samalla tavoin kuin venäläiset, kansallisuuden mukaan (esimerkkinä näy-
te 5.3, juttu B). Sen sijaan aineistosta löytyi vain yksi juttu (näyte 5.3, juttu C), 
jossa venäläiset ja suomalaiset määritellään samalla tavoin asuinpaikan mukaan. 
Turun Sanomien pikku-uutisessa sekä venäläinen että suomalainen määritellään 
ensin ”turkulaismiehiksi”, ja seuraavassa kappaleessa täsmennetään toisen olleen 
Venäjän kansalainen; toisen taas kerrotaan olevan ”työssä käyvä mies” sen kum-
memmin hänen etnistä taustaansa määrittelemättä. Täysin tasapuolinen venäläi-
sen ja suomalaisen esittämisessä juttu olisi ollut, jos ”työssä käyvä mies” olisi ni-
metty suomalaiseksi tai Suomen kansalaiseksi.

Venäläisten ja suomalaisten nimeäminen eri perustein – edelliset etnisen taustan 
perusteella ja suomalaiset kotipaikan mukaan – on esimerkki eri perustein tapah-
tuvasta kategorisoinnista (ks. luku 5.4.3). Lukijalle tämä tuottaa erilaisia tulkin-
tamahdollisuuksia. Osa lukijoista sijoittaa juttujen rikolliset venäläisten kategori-
aan, jolloin heidän tekonsa yleistetään koskemaan kaikkia venäläisiä. Osa taas voi 
sijoittaa uutisjuttujen toimijat venäläisten rikollisten kategoriaan. Tällöin taustal-
la on venäläisiin eriytyvästi suhtautuva ajattelumalli, jonka mukaan on olemas-
sa erilaisia venäläisiä. 

Se, miten kuuluminen etniseen vähemmistöön tuodaan esiin rikosuutisissa, riip-
puu myös kyseessä olevasta ryhmästä. Kun saamelainen kärähtää rattijuoppou-
desta, etnistä taustaa ei esitetä uutisoinnissa yhtä herkästi kuin venäläisen ollessa 

64 Samasta STT:n jutusta julkaistiin hiukan pitempi versio saman päivän Aamulehdessä ja 
Kymen Sanomissa, ja näissä jutuissa kerrottiin miesten tuoneen ”Royal American -pirtua”, 
jota ainakaan nimen perusteella ei yksiselitteisesti yhdistetä venäläisyyteen.
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kyseessä. Juutalaisen etnisen taustan esittäminen rikoksesta kiinni jäämisen yh-
teydessä olisi poliittisesti epäkorrektia. Rikokseen syyllistyneen romanin tausta 
puolestaan kerrotaan usein kiertoilmaisujen avulla.

Kulttuurisiin odotuksiin perustuva kategorisoiva ja yleistävä ajattelutapa ei koske 
yksinomaan kansallisuuksia ja etnisiä ryhmiä. Esimerkiksi kun pappi jää kiinni 
pedofiliasta, aletaan keskustella kirkon ongelmista, koska kulttuuriset odotuksem-
me edellyttävät papeilta nuhteettomuutta. Jos tavallinen tamperelainen tuomitaan 
samasta teosta, siitä tuskin syntyy keskustelua tamperelaisuuden ongelmista.

Pikkurikoksiin syyllistyneiden toistuva nimeäminen venäläisiksi kytkee rikosten 
yhteydessä esiin tulevat piirteet koskemaan venäläisten kategoriaa, ”yleistynyttä 
venäläisyyttä”. Vastaavasti voidaan ajatella, että positiiviset suvaitsevaisuusjutut 
Suomessa asuvista venäläisistä purkavat ”yleistyneen venäläisen” kielteisiä piirtei-
tä. Tämä ei ole kuitenkaan itsestään selvää, sillä on myös mahdollista, että noita 
venäläisiä pidetäänkin poikkeuksina eikä lainkaan ”yleistyneen venäläisen” ka-
tegoriaan kuuluvina. Näin kategorisointia ylläpitävä partikularisointi eli erityis-
täminen toimii: kun suvaitsevaisuusjuttujen venäläiset koetaan erityistäen poik-
keustapauksiksi, yleistyneen venäläisyyden kategoria jää elämään. (ks. Billig 1987, 
134; Pälli 2003, 42–43)65

Venäläisten rikollisten kategorisoiva ja liittäminen venäläisyyteen saattoi tapah-
tua vielä selvemmin yleistämällä kuin mainitsemalla rikollisen kansallisuus. ”Em-
me halua, että Kuhmo venäläistyy tällä tavalla”, sanoo haastateltu nimismies venä-
läisten laitonta kaupankäyntiä koskevassa uutisessa (Kaleva 21.4.2000). Nimis-
miehen käyttämä ja toimittajan siteeraama sana venäläistyy liittää häiriöt ja rikol-
lisuuden ”yleistyneeseen venäläisyyteen”66.

Joissakin jutuissa venäläisyys korvattiin puhumalla itärikollisuudesta, itämyynnis-
tä ja itäprostituutiosta. Laitonta salakauppaa koskevissa jutuissa tuotiin usein esiin 
myös suomalaisten asiakkaiden toiminnan rikollisuus, mutta otsikoinnissa, juttu-
jen kärjissä ja kuvissa syyllisiksi leimautuivat venäläiset. 

”Itäprostituutiosta” puhuttaessa jutut leimasivat venäläisnaisia yhtä esineellisiksi 
kohteiksi kuin mitä he ovat ammatissaan. Seksikauppajuttujen joukossa oli myös 
eriytyvää suhtautumista venäläisiin, ja muutamassa jutuissa painotettiin myös si-
tä, että ongelman ydin on yhtä lailla suomalaismiehissä. Lapin Kansa tuo venä-
läisten rikollisjärjestöjen lisäksi esiin suomalaisten taksinkuljettajien ja majoitus-
yrittäjien osuuden prostituutiobisneksessä, ja haastateltu asiantuntija sanoo ongel-
man olevan miesten korvien välissä. Tämä näkökulma tulee esiin myös jutun otsi-
kossa, jonka esirivi kuitenkin liittää ongelman juuret Venäjälle: ”Utsjoella pohdit-

65 Etnisiä vähemmistöjä koskevien ennakkoluulojen ja stereotypioiden tutkimuksessa on vas-
taavasti puhuttu valikoivasta havainnoinnista (Allport 1996/1954, 263–264).

66 Tulkintani perustuu jutun kokonaisuuteen, joka painottaa venäläisiä ongelmana. Jos sa-
maa repliikkiä painottaa hiukan eri tavoin (”Emme halua että Kuhmo venäläistyy tällä ta-
valla”), se mahdollistaa tulkinnan, jonka mukaan ongelmana eivät ole venäläisyys ja venä-
läistyminen, vaan tietyllä erityisellä tavalla tapahtuva venäläistyminen.
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tiin jälleen itäprostituution ongelmaa. Miesten keskinäinen asenne paras voima pros-
tituutiota vastaan” (otsikko Lapin Kansassa 12.4.2000). 

Esineellistävien naiskauppajuttujen vastapainona rikosjuttujen tasa-arvoisin suo-
malaisten ja venäläisten puhujien kontekstointi löytyi juuri prostituutiota koske-
vasta Helsingin Sanomien jutusta. Se oli myös taulukon 5.6 dialogisista (D) rikos-
jutuista ainoa, joka ei ollut käräjäselostus. Sisäministeriön työryhmän järjestysla-
kia koskeva esitys oli saanut toimittajan etsimään ilotyttöjä Helsingin ja Vantaan 
kaduilta. Jutun ilmaisuista on luettavissa, että ”odotusarvona” oli prostituoitujen 
venäläisyys, mutta löydettyjen suomalaisten ja venäläisten prostituoitujen kuvai-
lussa ei ollut kumpaakaan ryhmää leimaavia eroja. Venäläisnainen sai tasapuoli-
sesti äänensä kuuluviin suomalaisnaisten ja poliisin kanssa.

Näyte 5.4. Helsingin ilotytöt siirtyivät Vantaalle (HS 22.1.2000)
(--) ”Tosi hienoa kun tulitte, onko joku meistä soittanut teille, kysyy Lindaksi esittäyty-
vä nuori suomalainen nainen. Vieressä istuu toinen muodokas suomalaisnainen. Toi-
sen auton ikkunasta pistää päänsä suomea venäläisittäin puhuva nainen. Myös kadul-
la seisoskellut tyttö osoittautuu venäläiseksi. (--)
Naiset eivät mielestään ole häirinneet ketään, häiriöksi olivat korkeintaan kehää kier-
täneet autot. Venäläisnainen mainitsee, että auto on yksityisaluetta.(--)

Venäläisiin rikosjutuissa yhdistettyjä nimityksiä olivat usein toistuneet liiga, kop-
la tai trokari. Jutuissa varoteltiin röyhkeistä salakauppiaista, jotka tuppaavat tien 
varsilla väkisin tuotteitaan, myyvät viinaa alaikäisille ja ottavat vakioasiakkail-
taan avaimia ja pankkikortteja pantiksi. Yhtäältä saatettiin puhua ”kivikovista” 
venäläisistä rikollisista, toisaalta samoissa jutuissa rikollisten toimintaa kuvattiin 
ilmauksin, jotka toisessa kontekstissa olisi voitu tulkita hyvinkin positiivisina ku-
vauksina: ”Kuhmossa on tarjolla niin sanottuja ’täyden palvelun’ paketteja; alkoho-
lin, tupakan ja polttoaineen lisäksi tarjolla on seksipalveluja kotiintuotuna.” (Kale-
va 21.4.2000).

Jos trokareiden toiminnasta ei ollut tuoretta uutista tarjolla, saattoi aktiivinen jour-
nalisti luoda sellaisen lähtemällä etsimään salakauppiaita teiden varsilta. Vaikka 
rikollisia ei löytynyt, juttu vahvistaa venäläisiin kohdistuvia epäilyjä. Kun muu-
ta uutisarvoista ei osunut haaviin, raportoinnin arvoiseksi nousi venäläisautoili-
jan vessassa käyntikin:

Näyte 5.5. (Kymen Sanomat 23.11.1999)
Missä viinanmyyjät piileksivät?
(--)Alkoholijuomia varmaan kaupustellaan eteläkymenlaaksolaisilla levähdyspaikoil-
la. Aina ja kaikkialla ei niitä kuitenkaan ole tyrkyllä, sen todistivat kiertoajelut kah-
tena päivänä. (--)
Summan levähdyspaikalta löytyi sentään yksi venäläinen rekka, mutta ei senkään syö-
vereistä kukaan tullut viinakauppoja tarjoamaan. (--)
Eilen (--) oli uuden yrityksen vuoro. Niin Summan kuin Kattilaistenkin levennykset 
ammottivat tyhjyyttään. Sutelaan oli pysähtynyt venäläinen henkilöauto ja belgialainen 
rekka. Venäläisen auton kuljettaja kävi vessassa ja jatkoi matkaa. Belgialaisesta autosta 
ei tullut ketään ulos myymään sen paremmin suklaata kuin viinaakaan.
Tien numero 15 varrella lepäsi venäläisin rekisterein varustettu Volvo. Kuski käynnis-
ti sen ja lähti kohti Kouvolaa.
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Vastaavia vihjailevia epäilyjä esitettiin itärajan valvontaan liittyvissä jutuissa ja ra-
jaseudun vuorovaikutuksen kuvauksissa. Useissa rajavalvontaan liittyvissä uutisissa 
kerrottiin venäläisten käännytyksen perusteluna olleen ”epäilys henkilöiden aikeis-
ta harrastaa epärehellistä toimintaa”67. Kun Kiteen kouluissa ”kuuleman mukaan”68 
käydään laitonta piraattikauppaa, juttu jatkaa kertomalla, että paikkakunnan lu-
kiossa on myös muutama venäläisopiskelija. Vaikka jutussa haastatellut opetta-
jat pitävätkin venäläisten syyllisyyttä epätodennäköisenä, lukijoiden kulttuurisia 
odotuksia vastaava epäilys on herätetty.

Hiukan pelkistäen voi sanoa, että venäläisten rikollisuus kertautui lehdissä kol-
mivaiheisesti: ensinnäkin kerrottiin itse rikoksista, toiseksi niihin syyllisten tuo-
mitsemisesta käräjillä ja kolmanneksi venäläisten yleinen alttius rikkeisiin ja ri-
koksiin tuotiin esiin vihjailevina epäilyinä.

Venäläisten tekemistä väkivaltarikoksista oli kymmenkunta kirjoitusta, ja niistä-
kin puolet liittyi yhden taksiryöstön oikeudenkäyntien uutisointiin69. Venäläisen 
ryöstäjän raakuus, vastuuttomuus ja holtittomuus tuli esiin oikeusselostuksissa: 
”Mies uhkasi taksikuskia puukolla. Ryöstäjä sitoi kuljettajan kädet ja siirtyi itse rat-
tiin. Ryöstön yhteydessä taksinkuljettaja sai kaulaansa viiltohaavoja ja kurkkuun te-
räaseen jättämän pistojäljen. Humalassa ollut ryöstäjä menetti auton hallinaan sora-
tiellä ja auto suistui ojaan (--). Ryöstäjä pakeni metsään, josta rajavartioston koira-
partio tavoitti hänet.” (Savon Sanomat 2.12.1999) Ei liene epäilystä, etteikö suo-
malaisen taksiryöstäjän tekoa olisi kuvattu samaan tapaan. Juttua tuskin olisi kui-
tenkaan otsikoitu ”Suomalaiselle taksiryöstäjälle vankeustuomio”.

Kainuulaisen taksiryöstäjän väkivaltaisuus oli kiistatta uutisarvoinen asia, toisin 
kuin usean lehden uutisoima venäläis-amerikkalaisen turvapaikanhakijan ”riehu-
minen” vastaanottokeskuksessa ennen hänen palauttamistaan Venäjälle (SS, KS ja 
AL 21.4.2000). Käsitys venäläisten aggressiivisuudesta sai vahvistusta myös STT:
n välittämissä uutisissa, joissa kerrottiin Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtajan 
Steblinin käsirysystä suomalaismiehen kanssa Helsinki-Vantaan lentokentällä. Jut-
tu on esimerkki taiteilusta neutraalin uutisoinnin ja hiuksenhienon ironian raja-
mailla: ”Suomalaismies oli ilmeisesti osunut Stebliniin niin että hän koki, että häntä 
läimäistiin (--). Steblinin epäillään lyöneen suomalaismiestä nyrkillä kasvoihin. Steb-
lin on todennut, ettei hän muista tapahtumia. Suomalaismies sai kahakassa vammoja 
silmänpohjaansa. Stebliniltä hajosi kännykkä.” (Karjalainen 3.12., LK ja TS 13.1.)

Tarinat. Jo edellä totesin, kuinka lähes kaikki dialogisiksi koodatut rikosjutut oli-
vat oikeussaliselostuksia, joissa syytetyt, syyttäjät ja todistajat replikoivat toisil-
leen. Nämä jutut olivat samalla esimerkkejä tarinoista, joiden uutisarvo rakentui 
paljolti human interest -pohjaisesta kiinnostuksesta jutun yksityiskohtiin. Lehdet 

67 Lapin Kansa 19.1.2000; ks. myös Lapin Kansa 7.1.2000, Kaleva 2.11.1999 ja 4.1.2000. 

68 Uutisjutun ilmaus, Karjalainen 12.2.2000.

69 Muutamat samaa rikosta käsittelevistä uutisista julkaistiin lähes identtisinä STT:n ver-
sioina useissa lehdissä. 87 rikosjutusta samoihin tapauksiin liittyviä ”päällekkäisiä” uuti-
sia oli noin neljäsosa.
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eivät tyytyneet pikkurikosten ja niistä annettujen rangaistusten steriileihin kuva-
uksiin, vaan ottivat juttuihin mukaan venäläisten syytettyjen puolustuksekseen 
esittämiä selittelyjä. Hyvin usein nuo selittelyt antoivat esittäjistään huvittavan ja 
epäuskottavan kuvan. Tarinoiden rakentamisen perustana tuskin oli ”reilu” pyr-
kimys antaa syytetyille puheenvuoro, pikemminkin niiden funktiona oli kiin-
nostavan jutun rakentaminen. Rikostarinat sisälsivät helposti mieleen jääviä yk-
sityiskohtia, jotka mitä todennäköisimmin jatkoivat kiertokulkuaan lehden luki-
joiden arkikeskusteluissa. 

Kuva 5.3: Iltalehden (6.4.2000) uutinen venäläismiehen häiriköinnistä ja tappelusta lentokoneessa 
uusintaa venäläisten tohelointiin ja aggressiivisuuteen liittyviä kulttuurisia odotuksia. Jutun mukaan 
humalainen venäläismatkustaja roiskutti viinaa koneeseen ja alkoi etsiä hukkaamaansa pullon korkkia 
tupakansytyttimen avulla, jolloin vaarana oli höyrystyneen tequilan syttyminen. Lähellä istunut 
liettualainen huomasi vaaran ja puuttui tilanteeseen, jolloin hän joutui mm. lyömään venäläistä. 
Jutun kuvassa julkaistaan uudelleen edellisen päivän lehden otsikko, joka leimaa myös liettualaisen 
”pelastajan” venäläiseksi tappelijaksi. Jutun lopussa kerrotaan, että Finnairin lennoilla sattuu 
vuosittain 40–50 lentoturvallisuutta vaarantavaa häiriköintitapausta. Lentokoneessa häiriköivä 
suomalaisjuoppo ei ehkä yhtä helposti pääse kahteen lähes koko sivun iltalehtijuttuun. 
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Edellä kuvattu huumekoira-juttu (kuva 5.2) on esi-
merkki oikeudenkäyntitarinoista, joita julkaistiin sel-
västi muita lehtiä runsaammin Kymen Sanomissa. Ta-
rinallisuus tulee hyvin esiin myös kuvan 5.4 kuvaa-
massa rattijuopumustapauksessa. Venäläismiehen se-
littelyt, tapahtuman käänteet ja erityisesti uutisen vii-
meinen kappale rakentavat tapahtuman uutisarvoa. 
Tarina olisi varmaan päässyt lehteen, vaikka kuski ei 
olisikaan ollut venäläinen. Viimeinen kappale kui-
tenkin uusintaa suomalaisten kulttuurisessa muistis-
sa olevia venäläisiä koskevia stereotypioita kahdella 
tavalla. Ensinnäkin se vahvistaa venäläismiehen va-
lehtelijaksi ja vastuuttomaksi rattijuopoksi. Toiseksi 
juttu uusintaa käsitystä venäläisten teknisestä avut-
tomuudesta, kun ajokortilliselle venäläisnaiselle pitää 
opettaa auton hallintalaitteet.

Juttu on mielenkiintoinen myös puhujan ja lähteen 
erottelun kannalta. Se tukee luvussa 5.3.1. esittämiä-
ni perusteluja, joiden mukaan on parempi käyttää 
termiä puhuja kuin lähde. Muodollisesti jutussa on 
(kertojan lisäksi) vain yksi puhuja: venäläismies, jo-
ka ”väitti vaimonsa ajaneen autoa”. Toimittaja tuskin 
on ollut kyseistä väitettä kuulemassa, vaan on toden-
näköisesti kuullut koko tarinan poliisilta. Eli mitä il-
meisimmin jutun lähteenä on ollut poliisi, joka itse ei 
muodollisesti ole jutun puhuja, vaan toimittajan ker-
ronnan kohde. Venäläismies on ”faktisesti” toissijai-
nen puhuja eli saa äänensä kuuluviin poliisin kautta. 
Mutta tämä on vain olettamus eikä ilmene mitenkään 
jutun muodollisesta puhujarakenteesta, ja niin jutun 
puhujana on vain venäläismies. Muodollinen puhu-
jarakenne antaa vääristyneen kuvan jutun toimijoi-
den valtasuhteista: vaikka venäläismies pääsee aino-
ana jutun puhujaksi, koko tarina kerrotaan todennä-
köisen lähteen eli poliisin näkökulmasta.

Human interest -tyyppisistä uutiskriteereistä hyvä esimerkki on Ilta-Sanomien 
kahdeksanpalstainen reportaasi, jonka lähtökohtana oli venäläiskauppiaan viina-
pullosta löydetty torakka. Sen kepeä tarinaluonne tulee esiin jo toimittajan sana-
valinnoissa:

Näyte 5.6.  (Ilta-Sanomat 13.3.2000)
Kuka pani votkapulloon torakan?
Helsingin poliisi löysi sinetöidystä votkapullosta lauantaina kutsumattoman vieraan. 
Tummanruskea, parin sentin pituinen torakka lillui pullossa. Sen vierellä näkyi tora-
kan muna.

Kuva 5.4. (Kymen Sanomat 
29.12.1999)
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Tarina sai alkunsa Hietalahden torilta, jossa poliisi oli rutiinikierroksella etsimässä vii-
natrokareita. Yksi löytyikin, mutta tämä huomasi poliisin aikeet ja säntäsi karkuun. 
Mies jätti kuitenkin jälkeensä pussin täynnä viinapulloja.
Yhden pullon sisältä löytyi tummanruskea otus, jonka poliisit päättelivät yhteistuumin 
olevan torakka.
– Teksti oli venäjää, joten en tiedä, kerrottiinko etiketissä pullon sisältävän torakan 
munineen, hekottelee vieläkin vähän hämmästynyt komisario (--).

Juttu ei ole yksisilmäisesti venäläisiä leimaava, siinä poliisi jopa säälittelee venäläi-
siä laittoman viinan myyjiä: ”Suurin osa heistä on venäläisiä mummoja. Heitä on 
surullista sakottaa, sillä he ovat itsekin uhreja. Joku on värvännyt heidät hommiin ja 
ilmeisesti maksanut ilmaisen matkan Suomeen.” Oheen liitetyssä taustajutussa taas 
todistellaan, kuinka Saariselän matkailualueen mökistä löytynyt russakka ei eh-
kä olekaan venäläisturistien, vaan EU:n ulkoministerikokoukseen osallistuneiden 
tuoma. Toisessa taustajutussa kerrotaan russakan/torakan ja ihmisen yhteiselon 
historiaa ja valistetaan lukijoita, että ”russakan nimen alkuperä taas ei ole Russia, 
Venäjä, vaan Prussia, Preussi”.

Hauska ja viaton torakkajuttu sekä purkaa että uusintaa suomalaisten keskuudes-
sa olevia venäläisiä koskevia stereotypioita. Taustajutut tasapainottavat ”pääuutis-
ta” ja saattavat torjua venäläisiin liitettyjä ennakkoasenteita. Kokonaisuudesta on 
kuitenkin poimittavissa monia yksityiskohtia, jotka ovat uusintamassa suomalais-
ten kulttuurisessa muistissa olevia venäläisten erityispiirteitä ja toiseutta.

Ensinnäkin juttu käsittelee votkaa, hyvin usein juuri venäläisiin liitettyä alko-
holijuomaa. Toiseksi, jutussa puhutaan viinatrokareista ja näiden epämääräisistä 
pullotuksista eli juttu uusintaa käsitystä venäläisistä laittomina kauppiaina, joi-
den kauppatavarakin on väärennettyä70. Kolmanneksi, juttu uusintaa venäläisiä 
koskevia pelkoja, kun poliisi varoittaa venäläispullojen voivan sisältää vaikkapa 
pakkasnestettä. Neljänneksi, torakka laittomassa viinapullossa tiivistää monia ne-
gatiiviseen venäläiskuvaan liittyviä piirteitä: se on samanaikaisesti esimerkki ve-
näläisten epähygieenisyydestä, hälläväliä-mentaliteetista ja jälkeenjääneisyydes-
tä. Vaikka taustoittavat kainalojutut pyrkivätkin tasapainottamaan ja torjumaan 
torakoiden kytkemistä vain venäläisiin, niiden liittyminen juuri venäläisten sa-
lakauppaa koskevaan juttuun vahvistaa lukijan mielessä kytkentää torakoiden ja 
venäläisyyden välillä. 

5.5.4. Ilmaisukeinot muissa kuin rikosjutuissa
Muut jutut olivat rikosjuttuihin verrattuna aiheiltaan ja esitystavoiltaan moninai-
sempia. Kun valtaosa rikosjutuista oli saman kaavan mukaan kirjoitettuja pikku-
uutisia rutiinirikoksista, muut jutut olivat keskimäärin paljon laajempia ja jou-

70 Venäläisten salakauppaa koskevien juttujen joukossa oli mm. viisi juttua tapauksesta, jossa 
venäläiset olivat jääneet kiinni laimennetun pirtun myynnistä merkkivotkana Tuurin kaup-
pakeskuksessa (Ilkka, HS, LK ja SS 1.8.2000). Niissä samoin kuin monissa muissa jutuis-
sa varoiteltiin – luonnollisen aiheellisesti – ostamasta laitonta venäläistä viinaa sen mahdol-
lisen myrkyllisyyden vuoksi.
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kossa oli pitkiä haastatteluja ja reportaaseja. Juttujen heterogeenisuuden vuoksi 
niiden ilmaisukeinojen analyysi on heikommin koko aineiston kattava kuin edel-
lä rikosjutuissa.

Taulukossa 5.7 on pelkistettynä jo taulukoissa 5.5–5.6 esitetty rikos- ja muiden 
juttujen puhujarakenteen vertailu. Venäläiset pääsivät muiden aiheiden yhteydes-
sä selvästi useammin puhujiksi kuin rikosjutuissa: kun venäläinen oli puhujana 
25 prosentissa rikosjutuista, muissa kirjoituksissa vastaava osuus oli 38 prosenttia. 
Sen sijaan dialogia venäläisten ja suomalaisten puhujien välillä oli sekä absoluut-
tisesti että suhteellisesti hiukan enemmän rikosuutisissa (9,2 prosentissa rikosju-
tuista, 6,5 prosentissa muista jutuista). Muissa aiheissa oli siis selvästi rikosjuttuja 
enemmän sellaisia kirjoituksia, joissa puhuivat vain venäläiset tai sitten sekä suo-
malaiset että venäläiset ilman keskinäistä vuorovaikutusta.

Yli puolet jutuista oli sellaisia, joissa ei ollut lainkaan puhujia tai puhujina olivat 
vain suomalaiset. Seuraavassa analyysissa kiinnitän päähuomion juttuihin, joissa 
venäläiset olivat puhujina joko yksin tai yhdessä suomalaisten kanssa. 

Dialogiset jutut venäläisten ja suomalaisten vuorovaikutusta rakentamassa. Puhu-
jarakenteen perusteella dialogisiksi määriteltyjä juttuja oli muissa kuin rikosuu-
tisissa vain seitsemän kappaletta. Toisin kuin ”dialogiset” rikosuutiset nämä ju-
tut olivat aina myös sellaisia, jotka rakensivat venäläisten kuulumista me-yhtei-
söön suomalaisten kanssa.

Edellä luvussa 5.4.2 esitin varaosamyyjä Mihail Lednikovin haastattelun esimerk-
kinä kevyestä jutustelusta, joka rakentaa yhteisyyttä ja kuulumista me-yhteisöön 
huomattavasti paremmin kuin vertailukohteena ollut argumentoivaan dialogiin 
perustunut rikosjuttu (ks. kuvat 5.1 ja 5.2). Venäläistä Mihailia suomalaiseen me-
yhteisöön samastava esitystapa rakentuu ennen muuta jutun kärjen ja myöhemmän 
replikoinnin luontevuuden, huumorin ja kepeyden avulla. Samastaminen me-yh-
teisöön syntyy verbaalisen ja visuaalisen ilmaisun kokonaisuudesta, jonka kuvaa-

Taulukko 5.7. Venäläisten pääsy puhujiksi rikosjutuissa ja muissa jutuissa 
(uutiset, haastattelut, reportaasit, vinkkijutut) (N=195)

Yhdistellyt  
teemaryhmät

Juttuja 
yhteensä

Juttujen määrä ja %-osuus teemaryhmän jutuista

Ei puhujia

 
0

 
Puhujina 

vain muita 
kuin venä-

läisiä 

A1, A3

 
Puhujina 

vain venä-
läiset 

 

A2, A4

Puhujina 
venäläiset 
ja muita 
tahoja, ei 
dialogia

 
C

Puhujina 
venäläi-

set ja mui-
ta tahoja, 
dialogiset 

jutut

D

Yhteensä

1. Venäläisten  
tekemiä rikoksia kos-
kevat jutut*

87 30 
34,5 %

35 
40,2 %

9 
10,3 %

5 
5,7 %

8 
9,2 % 100 %

2. Muut kuin  
rikosjutut 108 22 

20,4 %
45 

41,7 %
19 

17,6 %
15 

13,9 %
7 

6,5 % 100 %

Juttuja yhteensä 195 52 80 28 20 15
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minen määrällisen analyysin keinoin olisi hyvin ongelmallista. Jutussa on muo-
dollista dialogia suomalaisten ja venäläisen Mihail Lednikovin välillä, mutta sitä 
on selvästi vähemmän kuin vertailukohteena olevassa huumekoira-jutussa. Dia-
login ohella samastamista me-yhteisöön rakentaa toimittajan kertova teksti ja sen 
kielelliset valinnat. Mihail esitetään paitsi jutun keskeisenä puhujana myös luon-
tevana osana suomalaista yhteiskuntaa. Lednikovilla on suomalainen vaimo, hän 
puhuu suomalaisille tutuista asioista, ja venäläiset asiakkaat ovat hänelle paitsi 
maanmiehiä osittain samaan tapaan ”toisia” kuin suomalaisille. Leppoisa ja vuo-
rovaikutuksellinen valokuva vahvistaa Mihail Lednikovin asemaa yhtenä meistä: 
hän on siinä suomalaismyyjän asemassa, palvelemassa venäläistä turistia.

Sama sympaattinen kuva vahvistuu Lednikovin haastattelun viereen taitetussa ju-
tussa. Toimittaja on rakentanut sen osittain itsensä ja tavaratalossa kohtaaman-
sa venäläisnaisen dialogin varaan. Jutun otsikko ”YYA-sopimus voimissaan mar-
ketissa” sekä otsikon teemaan liittyvä muistelu venäläisturistien kaupankäynnis-
tä neuvostokaudella tuovat juttuun hienovaraista ironiaa. Kun ironia rikosjutuis-
sa nojasi venäläisten epäluotettavuuteen ja muihin negatiivisiin ajattelumalleihin, 
market-jutun ironia liittyy menneisyyteen ja nykyisyydessä juttu uusintaa venä-
läisten iloisuutta ja sydämellisyyttä painottavia ajattelumalleja. 

Näyte 5.7. (HS 20.12.1999)
YYA-sopimus voimissaan marketissa
Venäläiset – tuolloin vielä neuvostoliittolaiset – liikkuivat lännessä ennen vanhaan suu-
rina, tiiviinä ryhminä (--) Arvokkaimmilla vierailla saattoi killua kunniamerkkejä rin-
tamuksessa. Vierailijat siirtyivät tavaratalon osastolta toiselle moitteettomassa järjestyk-
sessä, kasvoillaan arvaamaton ilme. Huhu kertoo, että venäläiset luulivat tavaratalo-
jen olevan vain kapitalistien rakentamaa silmänlumetta. (--)
Kaikki muuttui 1990-luvulla (--) Jos haparoi venäjäksi muutaman lauseen tapaisen, 
voi tapahtua seuraavaa: ”Todella halpaa tämä jauho”, takeltelen jauhopussia käänte-
levälle rouvalle. Rouva alkaa säteillä. Seuraa puheryöppy, josta ymmärtää sanan siel-
tä, toisen täältä. (--)
Ostosten lomassa rouva on ehtinyt kertoa perheestään. Hän kutsuu käymään kaupun-
kiasunnossa ja kesällä datshalla kiitokseksi avusta. (--) Rouva tarraa vielä käsipuoleen. 
Enkö tietäisi hyvää käytettyä autoa? Pojalle tarvittaisiin. Näen jo melkein itseni koput-
telemassa autojen helmapeltejä. ”Olen oikein pahoillani”, muistelen kauneimpia koh-
teliaisuussanaston fraaseja.
Eroamme ystävinä, rouva antaa osoitteensa. On ehdottomasti tultava käymään, kun 
asiaa Pietariin päin ilmaantuu, hän vielä vannottaa.

Muissa viidessä dialogisessa jutussa suomalaisten ja venäläisten keskinäinen vuo-
rovaikutus tuli puhujarakenteen lisäksi esiin visuaalisesti ja puheissa esiin tullei-
den asioiden kautta. Karjalaisen jutussa (17.11.1999) maahanmuuttajanuorten 
kioskista nuoret esitetään sekä kuvassa että tekstissä siten, että venäläispojat toi-
mivat ja puhuvat yhdessä muiden kanssa. Puhujarakenteen ja valokuvan dialogi-
suuden lisäksi jutun asiat rakentavat yhteyttä suomalaiseen yhteiskuntaan: tyttö-
jen illassa on puhuttu kosmetiikasta ja seksiasioista, maahanmuuttajapojat kerto-
vat peleistään ja pikkuleipien leipomisesta, ja suomalaiset sotaveteraanit ovat ker-
toneet bunkkerimuseossa Suomen historiasta.

Toisessa Karjalaisen jutussa (19.3.2000) venäläinen Vladimir keskustelee muiden 
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ulkomaalaisten opiskelijoiden ja toimittajan kanssa. Paitsi että Vladimir on jutun 
rakenteessa tasa-arvoinen keskustelija muiden kanssa, myös hänen puheenvuoro-
jensa sisällössä tulee esiin kokemuksia vuorovaikutuksesta suomalaisten kanssa: 
ensimmäinen Vladimirin tapaama suomalainen oli esitellyt Joensuun ja tarjon-
nut kahvit, eikä hänellä ole myöskään omakohtaista kokemusta rasismista. Koko 
juttua hallitsee iloa ja elämänmyönteisyyttä pursuava viisipalstainen kuva pulk-
kamäkeä laskevasta nuoresta naisesta, venäläisestä tohtorista.

Lapin Kansan uutisessa partioleirin suomalaiset ja venäläiset osallistujat kuvataan 
tasa-arvoisesti. Dialogin lisäksi venäläiset tuotetaan me-yhteisöön kuuluviksi siten, 
että molempien maiden leiriläisistä puhutaan yhtenä yksikkönä. Suomalaisten ja 
venäläisten partiolaisten kerrotaan olleen samoissa leirivartioissa, ja he esiintyvät 
yhteisessä kuvassa niin, ettei heitä voi erottaa toisistaan (LK 1.8.2000).

Dialogisuus ”asioiden kautta”. Edellä kuvattu erittely osoitti, että lehtijutut sisälsi-
vät paitsi suomalaisten ja venäläisten puhetekoihin liittyvää keskinäistä dialogia 
myös ”asioiden dialogisuutta” sekä taittoon ja valokuviin perustuvaa visuaalista 
dialogisuutta. ”Asioiden dialogisuudella” tarkoitan niitä merkityksiä, jotka raken-
tuvat kun esimerkiksi venäläiset puhujat kommentoivat suomalaista yhteiskuntaa 
tai kun juttujen suomalaiset puhujat kommentoivat venäläisyyttä. Lisäksi puhu-
minen suomalaisille tutuista ja läheisistä asioista rakentaa dialogisuuden ohella sa-
muutta ja kuulumista me-yhteisöön. Lukija voi käsiteltävien asioiden kautta ”kes-
kustella” siinä esiintyvien puhujien kanssa. Tällaista vuorovaikutuksellisuutta löy-
tyi myös muodolliselta puhujarakenteeltaan monologisista jutuista, samoin jois-
takin niistä jutuista, joissa puhujien välillä ei ollut suoraa vuorovaikutusta . Asi-
oiden dialogisuus on siis laajempi käsite kuin dialogisuusportaiden kuvaama suo-
malaisten ja venäläisten puhuminen samasta asiasta samassa jutussa.

Iltalehden reportaasi Suomessa asuvasta Irina Ilvosesta on esimerkki muodollises-
ti monologisesta jutusta joka kuitenkin rakentaa monin tavoin positiivista vuo-
rovaikutusta suomalaisten ja venäläisen kanssa (kuva 5.5). Lähes koko aukeaman 
täyttämä reportaasi kertoo Venäjältä Suomeen muuttaneesta naisjuristista, joka 
auttaa itärajalla vaikeuksiin joutuneita suomalaisia. Jutun henkilökuvissa Ilvonen 
esiintyy yksin, ja hän on myös jutun ainoa puhuja.

Dialogisuus ja yhteys suomalaiseen yhteiskuntaan rakentuu sekä Ilvosen kuvi-
en että jutun asioiden kautta. Puoli sivua täyttävässä pääkuvassa hymyilevä ve-
näläisnainen pitää käsissään Suomen ja Venäjän lippuja, ja kuvateksti kertoo hä-
nen tehneen ”uraauurtavaa työtä Venäjällä matkailevien suomalaisten oikeustur-
van parantamiseksi”. Toisessa kuvassa Irina on Kiteen kaupungintalon edessä ja 
teksti kertoo kunnan maksavan hänen vuokransa ja puhelinlaskun, ”mutta lei-
pänsä juristi hankkii itse”. Näin lehti rakentaa hänelle roolia kaikin puolin kun-
non kansalaisena.

Irina Ilvonen kuvataan suomalaisten matkailijoiden pelastajana, miltei hyvänä hal-
tijana. Jutun paradoksi on siinä, että tämä hyvä venäläinen auttaa suomalaisia pa-
hojen venäläisten – mielivaltaisten tullimiesten ja naapurimaan tuomioistuinten 
– väärinkäytöksiltä. Ristiriitainen kuva venäläisistä purkaa tehokkaasti käsitys-
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Kuva 5.5. (Iltalehti 27.11.1999)

tä kaikkien venäläisten samanlaisuudesta. Suomessa asuva venäläinen Irina eriy-
tetään Venäjän ongelmista ja ”yleistyneestä venäläisyydestä”. Asioiden, visuaali-
sen ilmaisun ja ehkä osittain myös ei-niin-venäläisen nimensä kautta Irina Ilvo-
nen sijoittuukin me-yhteisöön. 

Aamulehden haastattelu Siperiasta Nokialle matkanneesta Evgenia Stasselkosta on 
sekin omalla tavallaan pelastustarina: Evgenia on tullut auttamaan Nokian nais-
koripalloilijoita (Näyte 5.8). Jutun henkilökuvissa Evgenia on yksin, toisessa to-
sin vauhdikkaassa pelitilanteessa koripallon kanssa. Puhujana on myös koripallo-
joukkueen valmentaja, mutta hän puhuu jutussa erillään Evgeniasta.

Näyte 5.8 (AL 15.9.2000)
Kymmenen päivän junamatka – Evgenia Stasselko tuli Amurilta halki koko Si-
perian Nokialle – pelaamaan koripalloa
- Tuossa, aivan Japanin meren ääressä, Komsomolsk-Amur. Se on kotikaupunkini, sa-
noo Evgenia. Ja taas nokialaiset pyörittelevät ihmeissään päitään. [1]
Kaukaa on tyttö koripallon perässä tullut, on totisesti. (--) Mukanaan Evgenialla oli 
vain kaksi pientä kassia. Niissä hänellä oli (--) parit sukat ja yhdet räjähtämispisteessä 
olevat koristossut. (--) BC Nokian naisjoukkueen päävalmentaja Kimmo Olli lähtikin 
aivan ensimmäiseksi ostamaan Evgenialle uusia tossuja. [2]
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Sen jälkeen laadittiin tulkin avulla 20 sanan luettelo: arkielämän kannalta elintärkei-
tä termejä kuten ”vahva puoli”, ” levypallo”, ” leikkaus” suomeksi ja englanniksi. Evge-
nia kirjoitti ne paperiin vielä venäjäksi ja aloitti opiskelun.
- Olen pahoillani, mutta en puhu yhtään englantia. Mutta kyllä me Kimmon kanssa 
tulemme jo toimeen, piirtelemme yhdessä hyökkäyskuvioita ja heiluttelemme käsiämme 
[3], nauraa Evgenia Stasselko.

Vaikka puhujat eivät replikoi toisilleen, koko juttu henkii positiivista vuorovai-
kutusta Evgenian, valmentajan [2, 3], nokialaisten [1] ja yleensä suomalaisuuden 
kanssa. Evgenia kertoo lähteneensä Suomeen, koska ” jo pikkutyttönä kuulin Suo-
mesta hyviä asioita. Mieleeni on jäänyt luminen talvimaisema, joka näytti niin kau-
niilta.” Toimittaja rakentaa vuorovaikutusta asioiden kautta ja tuo myös itsensä 
mukaan siten, että hän kommentoi Evgenian repliikkejä. Lopuksi valmentaja vie-
lä kehuu Evgeniaa erinomaiseksi pelaajaksi. Tuttavallinen tyyli, Nokian ja Sipe-
rian olojen vertailu sekä jutussa kuvattu toiminnallinen vuorovaikutus suomalai-
sen valmentajan kanssa purkavat kaukaisen vieraan toiseutta ja rakentavat hänelle 
paikkaa meihin, meidän joukkueeseen kuuluvana (vrt. kuva 5.1 edellä).

Toisessa Venäjältä tulleita pelaajia koskevassa haastattelussa kohteena ovat Valkea-
kosken Hakan jalkapalloilijat Oleg Ivanov ja Valeri Popovitsh (IL 30.10.2000). 
Jutussa puhuvat vain Oleg ja Valeri sekä heistä erillään seuran valmentaja, maa-
hanmuuttaja Keith Armstrong. Yhteys suomalaisiin rakentuu taas asioiden kaut-
ta. Tietenkin juuri jalkapallon Suomen mestaruuden voittaneen Hakan pelaajien 
kommentit kiinnostavat monia. Toiseksi juttu on tehty suomalaisille hyvin tutussa 
tilanteessa, pelaajien omakotitalon rakennustyömaalla. Kolmanneksi jutussa ker-
rotaan vieraspelaajien perheiden suomalaistuneen niin, että molempien lapset pu-
huvat keskenään suomea. Ivanov kertoo, että hänen ”Irina-tyttärensä on luokkansa 
parhaita äidinkielessä, suomessa, joka ei ole hänen äitinsä äidinkieli”. 

Vaikka vuosikausia Suomessa asuneista jalkapalloilijoista kertovan jutun asiat ra-
kentavat yhteisyyttä suomalaisuuden kanssa, sen venäläiset tuntuvat jäävän etäi-
semmiksi juuri äskettäin Nokialle muuttaneeseen koripalloilija Evgeniaan ver-
rattuna. Osittain se johtuu jutun kirjoittajan Nokia-juttuun verrattuna asiallisen 
persoonattomasta esitystavasta. Toiseksi, vaikka jutussa kerrotaan miesten Suo-
meen juurtumisesta, siitä puuttuu kokonaan niin verbaalinen kuin visuaalinen-
kin vuorovaikutus suomalaisten kanssa. Suuressa kuvassa venäläismiehet kuva-
taan omakotityömaallaan kahdestaan. Spekuloiden voisi sanoa, että jutusta olisi 
saanut mainion dialogisen, jos seurakaverit olisivat olleet mukana talkookuvissa 
ja keskustelussa venäläisten pelaajien kanssa. Tässä tapauksessa se olisi ollut kei-
notekoista, sillä jutussa mainitaan, että ” joukkuetoverit eivät ole liiemmin Ivano-
via auttaneet rakentamisessa, koska tarvitaan ammattimiehiä”. Juttu kuvaakin ve-
näläispelaajien arjen erillisyyttä suomalaisista.

Venäläisten ja suomalaisten erillisyyttä ja venäläisten toiseutta rakentavat jutut oli-
vat joko monologisia tai sitten sellaisia, joissa puhuivat sekä suomalaiset että ve-
näläiset ilman keskinäistä dialogia. Puhujarakenteen dialogisuuden puute ei kui-
tenkaan yksiselitteisesti tehnyt jutusta toiseutta rakentavaa.
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Rovaniemeläisten Olga Ruokosen ja Galina Hulkon haastatteluun perustuva jut-
tu (kuva 5.6) on monelta osin samanlainen kuin edellä kuvattu Valkeakosken Ha-
kan venäläispelaajien haastattelu. Vaikka jutun lähtökohtana on ”kansojen koh-
taamiseen” pyrkinyt suvaitsevaisuustapahtuma, juttua hallitsevassa kuvassa kan-
sat eivät kohtaa, vaan venäläissyntyiset Olga ja Galina poseeraavat kahdestaan 
kameralle. Kuva korostaa venäläisnaisten erillisyyttä muista, kuvateksti tosin ra-

Kuva 5.6. (Lapin Kansa 9.9.2000)
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kentaa samuutta suomalaisten kanssa, sillä kymmenen vuotta Suomessa asuneet 
naiset ”sanovat olevansa suomalaisia ja puoleksi venäläisiä”. Jutussa puhuu naisten 
lisäksi myös tapahtuman järjestäneen kulttuuriyhdistyksen suomalainen edusta-
ja, mutta hänen ja venäläisten tai muidenkaan ulkomaalaisten välillä ei ole min-
käänlaista dialogia. 

Vaikka puhujien välistä dialogia ei ole, myös Galinan ja Olgan haastattelussa 
on puheen sisällön kautta rakentuvaa asioiden dialogisuutta suomalaisten kans-
sa. Naiset kertovat työstään ja suhteistaan suomalaisiin sekä kommentoivat Lap-
pia ja suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta: ”Täällä on turvallista asua. Lap-
set voivat kulkea missä vain, kouluikäisten lasten vanhemmat kehuvat”. Juttu perus-
tuu kahden venäläisnaisen haastatteluun, mutta tekstissä he esiintyvät pääasiassa 
edellä kuvatulla tavalla yhtenä yksikkönä, eivät niinkään erillisinä yksilöinä. Suo-
malaisistakin ystävyksistä kirjoitetaan monesti samaan tapaan, mutta silti herää 
kysymys, tuottaako kahden etnisen ”toisen” kuvaaminen yhtenä yksikkönä hel-
pommin yleistäviä stereotypioita kuin henkilöiden kuvaaminen erillisinä persoo-
nallisuuksina.

Rovaniemeläisnaisten haastattelu on puhujarakenteeltaan samanlainen ja tee-
moiltaankin saman kaltainen kuin Joensuussa asuvasta Galina Nykäsestä kerto-
va juttu (kuva 5.7). Molempien juttujen naiset ovat jo nimensä perusteella puo-
leksi suomalaisia, puhujarakenne on sama (sekä suomalaiset että venäläiset pu-
hujina, ei dialogia), molemmissa jutuissa on asioiden dialogisuutta ja kuvissa on 
vain venäläisiä. Silti Joensuulaisesta Galina Nykäsestä kertova juttu liittää hänet 
selkeämmin me-yhteisöön. Kyse on vähäisistä ilmaisutapaan liittyvistä keinois-
ta, joiden analyysissa laadullinen tekstin lähiluku toimii selvästi määrällistä luo-
kittelua paremmin.

Joensuulaisjutun otsikko ”Työ Islolla on mukavaa” yhdessä sympaattisen henkilö-
kuvan kanssa kehystää jutun paremmin osaksi suomalaista yhteiskuntaa kuin ro-
vaniemeläisjutun otsikko ja kuva. Galina Nykäsen haastattelussa esitellään konk-
reettisesti hänen energisyyttään itsensä kouluttamisessa ja työpaikkojen etsimi-
sessä. Työelämän kuvauskin esittää Nykäsen aktiivisena toimijana, joka osallis-
tuu ”hostel-majoituspalvelujen pyörittämiseen” sekä ”hoitaa kaikkia mahdollisia ru-
tiineja Islon asiakaspalvelussa”. Vaikka jutun päättävä Galina Nykäsen suomalai-
sen esimiehen repliikki ei olekaan dialogisessa suhteessa Nykäsen puheeseen, se 
kommentoi tämän työtä sekä esittää hänet osana ”meitä”: ”Matkailualalla olem-
me voineet hyödyntää hänen mahtavaa kielitaitoaan. Venäläisten asiakkaiden on hy-
vä tulla, kun heidät otetaan vastaan äidinkielellään. (--) Galinalla on myös englan-
ninopettajan pätevyys, ja meille molemmille riittää tekemistä kansainvälisten yhte-
yksien hoitamisessa.”
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Kuva. 5.7 (Karjalainen 27.2.2000)

Kuva 5.8 Helsingin Sanomat, kuukausiliite 4.3.2000)
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Galina Nykäsen aktiivisuutta pursuavaa haastattelua voi verrata suurin piirtein 
yhtä pitkään Suomessa asuneen venäläisen Jelena Kopalinan haastatteluun71 (Kuva 
5.8). Juttua hallitsee ja sen tulkintaa kehystää kuva, jossa Jelena istuu yksin kes-
kellä päiväkotirekvisiittaa ja tuijottaa mietteliäänä kaukaisuuteen. Kuva yhdessä 
jutun tekstin kanssa korostaa yksinäisyyttä ja tilanteeseen mukautumista. Juttu 
rakentuu Jelena Kopalinan monologisesta puheesta sekä ilmeisesti kokonaan hä-
nen puheeseensa perustuvasta toimittajan kertovasta tekstistä. Jelena kertoo suo-
malaisista juuristaan, koulutuksestaan ja työstään insinöörinä Neuvostoliitossa, 
Suomeen muutosta ja ajautumisesta diplomi-insinöörin töistä päiväkotiapulai-
seksi. Galina Nykäseen verrattuna Jelena Kopalevasta rakentuu hyvin erilainen 
kuva: hän on työteliäs ja vastuullinen, mutta auttamattomasti ”toinen” suoma-
laisessa yhteiskunnassa.

Osa edellä kuvatuista jutuista oli sellaisia, joissa venäläisyys ja suomalaisuus yh-
distyivät jollain tavalla jutun henkilöissä, joko avioliiton tai sukujuurien kaut-
ta. Osa Suomeen tulleista paluumuuttajista72 ja muista pitkään täällä asuneista 
maahanmuuttajista kuvattiin siten, että he itse asiassa olivatkin kunnon suoma-
laisia tai vähintäänkin heidät kuvattiin suomalaisten kaltaisiksi. Selvimmin tä-
mä tuli esiin tunnettujen taiteilijoiden Kirkan ja Viktor Klimenkon haastatte-
luissa, joissa he korostivat venäläisiä juuriaan. Näissä jutuissa venäläisyys oli vain 
heidän suomalaisen identiteettinsä aspekti. Suvaitsevaisuus suhteessa näihin ve-
näläisiin ei rakentunut erilaisuuden hyväksymisen kautta, vaan siten, että venä-
läiset olivatkin kuin me, siis omaksuneet suomalaisuuden. Nämä venäläiset ei-
vät enää kuuluneet ”yleistyneen venäläisen” kategoriaan, vaan heidät oli erityis-
tetty osaksi suomalaisuutta.

5.5.5. Kuvat ja taitto dialogisuutta rakentamassa 
Edellä esitetty juttujen puhujarakenteen ja ilmaisukeinojen analyysi perustui pää-
asiassa kirjoitetun tekstin sisällön tulkintaan, tosin ilmaisukeinojen laadullisen 
analyysin yhteydessä käsittelin myös kuvien merkitystä juttujen kehystäjinä. 40 
prosentissa aineiston jutuista oli myös kuvia (ks. taulukko 5.8), ja niiden kaut-
ta jutuissa oli huomattavasti enemmän vuorovaikutusta kuin pelkän verbaalisen 
ilmaisun perusteella73. Tekstianalyysin metodologisen kehittelyn näkökulmasta 
rajoittuminen kirjoitetun tekstin analyysiin voisi riittää (vrt. Reunanen 2003), 

71 Haastattelu on osa Helsingin Sanomien kuukausiliitteen (4.3.2000) laajaa kokonaisuutta, 
jossa on useiden töitä etsivien maahanmuuttajien monologisia haastatteluja.

72 Inkeriläisiä paluumuuttajia koskevat jutut eivät ole tutkimusaineistossa, jos heidät jutuis-
sa nimettiin inkeriläisiksi. Monissa jutuissa (mm. Jelena Kopalova edellä) inkeriläisen pa-
luumuuttajan statuksella Suomeen muuttaneet kuvattiin venäläisiksi mainitsematta inke-
riläisyyttä, ja nämä jutut ovat mukana venäläisiä koskevassa analyysissa. Inkeriläisten pa-
luumuuttajien erilaisista identiteeteistä ja suhteesta venäläisyyteen ks. Huttunen 2002, 251; 
Davydova & Heikkinen.

73 Yhtä karttaa ja graafista kuviota lukuun ottamatta kaikki kuvat olivat valokuvia. Lyhyy-
den vuoksi puhun tässä luvussa usein kuvien analyysista ja tulkinnasta, jolloin tarkoitan 
koko ajan valokuvia.
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mutta se antaisi vajaan käsityksen venäläisiä koskevien juttujen merkitysten ra-
kentumisesta. Keskityn kuvissa esiintyvien suomalaisten ja venäläisten vuorovai-
kutuksen analyysiin. Näkökulmani kuvien tulkintaan on samaan tapaan pelkis-
tetty kuin Halosella, joka eritteli sanomalehden kuvia sukupuolen esittämisen nä-
kökulmasta (Halonen 1999, 197–282).

Kuvien analyysini on semioottiseen lähestymistapaan perustuvaa kontekstin ja ku-
van merkkien tulkintaa.74 Pyrin löytämään kuvien henkilöiden esitystavasta kon-
notatiivisia merkityspotentiaaleja, jotka eivät liity vain omiin assosiaatioihini, vaan 
suomalaisten yhteisiin kulttuurisiin käsityksiin75. Tällaiset tulkinnat ovat aina osit-
tain subjektiivisia, mutta eivät kuitenkaan mielivaltaisia. Kuvien dialogisuuden 
erittelyn tavoitteena ei ole kertoa kiistatonta tulkintaa venäläisiä koskevista leh-
tikuvista, vaan aktivoida keskustelua visuaalisuuden roolista toiseuden tuottami-
sessa ja purkamisessa. Lukija voi joka tapauksessa arvioida tulkinnan pätevyyttä, 
koska kaikki tarkemmin analysoidut kuvat ovat ohessa nähtävillä.76

Semioottisen ajattelun mukaan myös kuvat ovat kirjoitetun tekstin tapaan mer-
kityspotentiaaleja, joiden merkitys rakentuu aina tulkinnassa. Tältä osin kuvien 
tulkinta on periaatteessa samankaltaista kuin aiemmin (luku 3.2.) kuvaamani pu-
heen ja kirjoitetun tekstin analyysi. Kuvat – niin kuin kaikki tekstit – ovat moni-
tulkintaisia, ja tulkinnan perustana ovat teksti (eli kuva) kaikkine merkkeineen, 
konteksti kaikkine ulottuvuuksineen sekä tulkitsija kaikkine kokemuksineen.

Kuva on siis teksti, ja usein puhutaan myös kuvan kielestä. Nordström erottaa vi-
suaalisen ja puhekielen toisistaan, mutta pitää niitä samankaltaisina. Saussuren 
puhuttua kieltä koskevan langue/parole -jaottelun mukaisesti77 hän erottaa visuaa-
lisesta kielestä kielijärjestelmää (langue) vastaavan abstraktin kollektiivisen järjes-
telmän sekä puhuntaa (parole) vastaavan kuvallisen esityksen (bildframställning). 
(Nordström 1989, 33–35) Olen samaa mieltä kuin Seppänen, joka pitää puhutun 

 74 Tulkintani perustuu semioottiseen ajatteluun ja teoriaan (esim. Nordström 1989; van 
Leeuwen 2001; Seppänen 2001a ja 2001b; Hall 1999, 139–222; Lehtonen 1996), mutta 
käytän semiotiikan käsitteistöä rajoitetusti.

75 Tarkoitan konnotaatiolla Fisken määritelmän (Fiske nojautuu tässä Barthesiin) mukais-
ta kulttuurista viitemerkitystä, joka syntyy kuvan ja sen tulkitsijan kulttuuristen arvojen ja 
tuntemusten vuorovaikutuksessa (Fiske 1992/1990, 113–121). Nordström (1989, 342) ni-
mittää konnotaatioita kulttuurisiksi assosiaatioiksi erottaakseen ne yksilölliseen tulkintaan 
liittyvistä subjektiivisista assosiaatioista. Kulttuurisesti yhteisten konnotaatioiden ja yksi-
lölliseen tulkintaan perustuvien assosiaatioiden raja on kuitenkin liukuva, ja joissakin tapa-
uksissa oma tulkintani perustuu varsin henkilökohtaiseen assosiaatioon (esimerkiksi kuvan 
5.10 venäläismiehen vertaaminen Topi Uosukaiseen).

76 Seppänen osoittaa kuvien analyysin ongelmallisuuden vertaamalla tutkijoiden ja suoma-
laisten ylioppilaskokelaiden ristiriitaisia tulkintoja Benettonin etnisyyttä ja sukupuolta kos-
kevasta mainoskuvasta. Ristiriitaiset tulkinnat osoittavat pelkästään kuvasta lähtevän va-
lokuvatutkimuksen rajallisuuden, ja Seppänen painottaakin tulkitsevan subjektin sekä tul-
kintakontekstin roolia kuvan merkityksen analyysissa. (Seppänen 2001b, 66–68, 189–209) 
Tutkijan tulkinnan ongelmallisuudesta ja subjektiivisuudesta ks. myös Halonen 1999, 197–
205 sekä Seppänen 2001a, 200–201.

77 Saussuren kieliteoriaa käsiteltiin luvussa 3.2.6.1.
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ja visuaalisen kielen ”saussurelaista” rinnastamista ongelmallisena, koska kuvan 
merkit eivät ole samalla tavalla keinotekoisia (arbitraarisia) kuin puhutun ja kir-
joitetun kielen sanat. Vaikka verbaalinen ja visuaalinen kieli toteuttaisivat samoja 
semioottisia funktioita, ne eivät toimi samalla tavalla. (Seppänen 2001b, 97–98) 

Keskeisenä erona puhe- tai kirjoitustekstiin verrattuna on kuvien naturalistinen 
luonne, mikä merkitsee, että visuaalinen ilmaisu näyttää toistavan todellisuu-
den sellaisenaan ilman väliin tulevaa luokitusta, sommittelua tai konventionaali-
sia koodeja (Barthes 1986/1964, 80–84; Hall 1992, 138–139, 175). ”Luonnolli-
suuteen” perustuu myös kuvan erityinen voima affektiivisten merkitysten raken-
tajana. Valokuva ei ole samalla tavalla lineaarinen kuin verbaaliteksti, ja siksi sen 
affektiivisten ja muiden vaikutusten jäljittäminen on vaikeaa. Kuvat herättävät 
tunteita ja tuntemuksia, joita on vaikea ilmaista sanallisesti. Seppänen ehdottaa-
kin, että kuvitetun lehtitekstin yhteydessä ”voisi olla parempi puhua jutun koke-
misesta kuin lukemisesta”. Kuvaan samastuminen on helpompaa kuin kirjoitet-
tuun tekstiin, ja lehden selaamiseen liittyvä vilkaisukatselu painottaa kuvan kes-
keistä merkitystä verbaaliseen ilmaisuun verrattuna (Seppänen 2001b, 162–163; 
Männistö 1999, 158).

Simmeliin nojautuen Seppänen painottaa näköaistin, silmän ja katseen keskeis-
tä merkitystä inhimillisessä vuorovaikutuksessa. Vaikka Simmel korostaa kaik-
kien aistien yhteistoimintaa, hän pitää korvaa silmään verrattuna itsekkäänä eli-
menä: korva ottaa kaiken sisään antamatta mitään ulos, kun taas kasvot mahdol-
listavat välittömän vuorovaikutuksen ja pääsyn toisen ihmisen olemukseen. Kun 
tämä yhdistetään yhtenä lähtökohtanani olleeseen Meadin teoriaan Toisen ase-
maan asettumisesta (ks. luku 5.4.3), Toisen visuaalisen esittämisen merkitys ko-
rostuu. Erityisesti television kuvallinen ilmaisu sisältää valtavasti nonverbaalisia 
viestejä, jotka ovat tärkeitä sellaisenaankin, ja lisäksi ne vaikuttavat ratkaisevas-
ti kuviin liittyvän sanallisen ilmaisun tulkintaan. Vaikka myös visuaalinen vies-
tintä on kulttuurisidonnaista, se on kuitenkin universaalimpaa kuin puhuttu tai 
kirjoitettu teksti. Ihmiset myös luottavat eleisiin, ilmeisiin ja muuhun ruumiin-
kieleen liittyviin viesteihin enemmän kuin verbaalikielen sanomiin. (Seppänen 
2001a, 100–107)

Lehtivalokuvat sisältävät vain osan television nonverbaalisista ilmaisukeinoista, ja 
oman aineistoni venäläisiä koskevien sanomalehtijuttujen kuvat olivat enimmäk-
seen melko mitäänsanomattomia ja epädramaattisia, eikä niillä ollut juttujen ko-
konaisuudessa sellaista visuaalista ”voimaa” kuin yleensä tutkimuksen kohteena 
olevassa kuvajournalismissa78. Seppänen (mt., 208–216) painottaa, että näennäi-
sesti neutraalit ja vähäsisältöiset kuvat saattavat rakentaa jutuille vaihtoehtoisia, 
jopa vastakkaisia tulkintoja pelkän verbaalitekstin tulkintoihin verrattuna. Yh-
den Helsingin Sanomien numeron kuvituksen analyysissa Halonen (1999, 212–
235) löytää pienistä kasvokuvistakin monenlaisia sukupuolen rakentumiseen liit-
tyviä merkityksiä.

78 Esimerkiksi Brusilan (1997), Männistön (1999) ja Vanhasen (2002) analysoimat kuvat 
liittyvät kuvajournalismin perinteeseen, jossa visuaalisella ilmaisulla on paljon merkittäväm-
pi rooli kuin tavanomaisessa sanomalehtiuutisessa.
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Analyysissani keskityn niihin tekijöihin, jotka ovat olennaisia toiseuden tuottami-
sen ja purkamisen kannalta. Kiinnitän erityisesti huomiota henkilökuviin ja niis-
sä venäläisten esittämisen lisäksi suomalaisten ja venäläisten keskinäiseen vuoro-
vaikutukseen. Edelleen kiinnitän huomiota siihen, mikä on kuvien toimijoiden 
vuorovaikutussuhde otsikkoon ja jutun toimijoihin sekä kenen näkökulmaa ku-
vat nostavat etualalle.

En tarkastele kuvia valokuvaamisen eli ”tekemisen” näkökulmasta (kuten en kir-
joitettuja tekstejäkään), vaan tulkintani kohteena on lehdessä julkaistu lopputuo-
te: kuva kontekstissaan ja sen sisältämät tulkinta- ja merkityspotentiaalit. Kuvien 
tulkintaan liittyvinä ulkoisina kontekstitekijöinä painotan historiallista ja kult-
tuurista kontekstia sekä otsikoiden, kuvatekstin ja väliotsikoiden muodosta lähi-
kontekstia79. Sen sijaan en kiinnitä juuri lainkaan huomiota ”laajaan kontekstiin” 
eli sivun ja aukeaman muuhun aineistoon.80 Analysoin, miten kuvakulma, henki-
löiden ilmeet, keskinäiset asetelmat ja toiminnallisuus sekä kuvausympäristö ra-
kentavat kuulumista me- tai he-yhteisöön.

Kuvantutkimuksessa on kiinnitetty paljon huomiota kuvan esittämien henkilöi-
den ja kuvan katsojan välille rakentuvaan vuorovaikutussuhteeseen, jolloin kes-
keistä on kuvan henkilöiden ja lukijan katseiden välille syntyvä kontakti tai sen 
puute (Brusila 1997, 103–128; Jewitt & Oyama 2001, 134–147). Brusilan mu-
kaan katsekontaktilla on ratkaiseva merkitys kuvan tulkinnassa, ja katsekontak-
tin avulla välitetään affektiivista informaatiota ja ”puhetta kasvoista kasvoihin” 
(mt., 155). Omassa analyysissani en painota lukijan ja kuvien venäläisten välil-
le rakentuvaa kontaktia, vaan kuvien esittämien suomalaisten ja venäläisten kon-
takteja, kuvan ”sisäistä” vuorovaikutuksellisuutta.

Lehtikuvassa on kysymys sosiaalisen suhteen rakentamisesta kuvan henkilöiden 
ja lehden lukijan välille (Seppänen 2001b, 62–63 ja 152–163). Kontaktihypotee-
siin perustuvan jatkohypoteesini mukaan yksittäistä kasvokuvaa katsottaessa so-
siaalinen suhde rakentuu katsojan ja kuvatun henkilön välille, kun taas vuoro-
vaikutteista (dialogista) valokuvaa katsottaessa suhde rakentuu paitsi katsojan ja 
molempien henkilöiden välille myös näiden suhteeseen. Venäläisiä ja suomalaisia 
dialogisessa suhteessa esittävä valokuva luonnollistaa suomalaisten ja venäläisten 
keskinäisen vuorovaikutuksen. Sen sijaan yksittäistä venäläistä esittävä kuva saat-

79 Männistö (1999, 157) käyttää lähikontekstista nimitystä välitön verbaalinen konteksti 
(vvk), joka koostuu kuvatekstistä sekä jutun otsikosta, ingressistä ja väliotsikoista. Nord-
ström (1989, 38–43) puolestaan puhuu kuvan sisäisestä kontekstista, ulkoisesta kontekstis-
ta, lähetyskontekstista sekä vastaanottokontekstista. Näistä ulkoinen konteksti (yttre kon-
text) kattaa sekä vvk-lähikontekstin että sanomalehden aukeaman muodostaman ”laajan 
kontekstin”.

80 ”Laajan kontekstin” huomioon ottaminen on useimpien juttujen kohdalla mahdotonta, 
koska aineiston keruu perustui yksittäisten juttujen kopioimiseen, ja sivujen kokonaisuu-
det selviäisivät vain uudella kierroksella lehtiarkistoissa. Lähes huomiotta tulkinnassa jää 
myös päiväkohtainen tilanne, mm. se, mitä samasta teemasta oli esillä lehden ilmestymi-
sen aikaan muissa viestimissä.
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taakin luonnollistaa81 venäläisten edustajan toisarvoisen aseman, kohteena olemi-
sen. Valokuvan esittämä vuorovaikutus voi olla ennakkoluuloja ja toiseutta pur-
kavaa, mutta myös vihamielistä, kohteena olemista tai muilla tavoin venäläisten 
toiseutta uusintavaa.

Kuvien määrällinen erittely
Aluksi luokittelin juttujen kuvat niiden vuorovaikutuksellisuuden mukaan: ”mo-
nologisissa” kuvissa oli vain venäläisiä tai vain muita, ”dialogisissa” oli taas eri ta-
soisia visuaalisia kontakteja venäläisten ja muiden välillä. Tässä yhteydessä kiinni-
tin huomiota siihen, esiintyvätkö venäläiset kuvissa yksilöinä vai esimerkiksi kas-
vottomana joukkona (van Leeuwen 2001, 92–100). Kuvista osa oli vuorovaiku-
tuksellisia sinänsä, esimerkiksi siten että venäläiset ja suomalaiset katsoivat niissä 
toisiaan tai tekivät jotain yhdessä. Lisäksi kuvat saattoivat rakentaa vuorovaiku-
tusta siten, että saman jutun sisällä oli ”monologisia” kuvia sekä suomalaisista et-
tä venäläisistä. Kolmanneksi kuvien, otsikoiden ja tekstin kokonaisuus saattoi ra-
kentaa vuorovaikutusta suomalaisten ja venäläisten välille.

Kuvien vuorovaikutuksellisuuden erittely oli huomattavasti pienempi urakka kuin 
kirjoitetun tekstin vastaava luokittelu. Kuvia oli kaikkiaan 139, ja näistä 80:ssä 
oli venäläisiä ihmisiä (taulukko 5.8.). Kuvia joissa oli sekä venäläisiä että suoma-
laisia oli 34 kappaletta.

Taulukko 5.8. Kuvat jutuissa, joissa venäläiset keskeisenä ryhmänä (uutiset, 
haastattelut, reportaasit, vinkkijutut) (N=195)

Jutun kuvissa esiintyy
Kuvallisten 

juttujen  
määrä

Kuvien 
määrä,  
joissa  

venäläisiä

Kuvien  
määrä,  
joissa  

suomalaisia

Kuvia,  
joissa ei 

henkilöitä

Kuvia  
yhteensä

Venäläisiä ja suomalaisia  
keskinäisessä  
vuorovaikutuksessa

18 30 24 -
38

Venäläisiä ja suomalaisia  
samoissa kuvissa,  
ei vuorovaikutusta

9 20 12 1
24

Samassa jutussa erillisiä  
”monologisia” kuvia  
suomalaisista ja venäläisistä

3 3 3 -
6

Jutun kuvissa vain venäläisiä 22 27 - 3 30

Jutun kuvissa vain suomalaisia 17 - 21 3 24

Jutun kuvissa ei henkilöitä 11 - - 17 17
YHTEENSÄ 80 80 60 24 139

81 Käytän muotoilua ”saattaakin luonnollistaa”, koska ero vuorovaikutuksellisen kuvan ja yk-
sittäisen henkilökuvan rakentaman sosiaalisen suhteen välillä ei ole automaattinen, vaan riip-
puu hyvin paljon kuvan lähikontekstista sekä kuvan henkilöiden ilmeistä yms. merkeistä.
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Kuvien määrällinen analyysi voi perustua esimerkiksi monimutkaiseen ja paljon 
tulkintaa vaativaan henkilöiden ilmeiden, asentojen ja modaalisuuden (Bell 2001, 
27–34) tai sukupuolen, uskonnon, sosiaalisen aseman ja toiminnallisen roolin erit-
telyyn (Männistö 1999, 259–266). Määrällistä kuva-analyysia on tehty suhteelli-
sen vähän, enkä tiedä aikaisempia tutkimuksia, joissa luokittelun perusteena oli-
si ollut kuvan henkilöiden keskinäinen vuorovaikutus. Toteuttamani määrällinen 
luokittelu on esimerkiksi Männistön erittelyyn verrattuna yksinkertainen, mutta 
sen ensisijaisena tavoitteena ei olekaan määrällisten suhteiden kuvaus, vaan se toi-
mii aineistoa jäsentävänä apuna juttujen dialogisuuden laadullisessa analyysissa82. 
Laadullisen analyysin tavoitteena on esimerkkijuttujen kuvaamisen lisäksi pohtia 
taulukon 5.8. määrällisen luokittelun pätevyyttä.

Taulukon 5.8. jäsennys osoittaa, että venäläiset pääsivät kuvissa esille useammin 
kuin suomalaiset, kun pääsyssä juttujen puhujiksi tilanne oli päinvastainen (tau-
lukko 5.5). Kirjoitetun tekstin analyysi osoitti, että puhujaksi pääsy ei vielä si-
nänsä todista mitään jutun näkökulmasta ja valtasuhteista. Seuraavassa tarkaste-
len ensin rikosjuttujen ja sitten muiden juttujen joukosta poimittujen esimerkki-
en avulla suomalaisten ja venäläisten suhteen visuaalista rakentumista.

Kuvien analyysia: rikosjutut
Rikosjutuissa kuvia oli selvästi vähemmän kuin muissa jutuissa: kuvia oli noin jo-
ka neljännessä rikosjutussa, kun muissa jutuissa niitä oli joka toisessa. Suomalai-
set ja venäläiset esiintyivät samoissa kuvissa vain kuudessa rikosjutussa, ja niistä-
kin kahdessa ei ollut visuaalista vuorovaikutusta suomalaisten ja venäläisten kes-
ken. Muiden kuvien vuorovaikutuksellisuus oli sitä, että suomalaiset poliisit tai 
rajavartijat olivat ratsaamassa venäläisten rikollisiksi epäiltyjen tai rajanylittäjien 
autoja tai muita varusteita.

82 Seppänen (2001b, 147) on käyttänyt vastaavan kaltaista kuvien jäsentävää luokittelua, 
kun taas Brusila (1997, 84–100) ja Männistö (1999, 177–193) käyttivät kuvien luokittelua 
myös niiden määrällisessä analyysissa.
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Kuva 5.10 (Kaleva 21.4.2000)

Kuva 5.9 (Karjalainen 27.5.2000)



273

Kuvissa 5.9 ja 5.10 aiheena on venäläisen auton tarkastaminen. Ylemmässä kuvas-
sa suomalaiset poliisit ovat tutkimassa venäläisrekisterissä olevaa Ladaa. Kuvateks-
tissä puhutaan venäläisten salakaupasta, ja otsikko kertoo lastenkin olevan vaa-
rassa sen takia. Valokuvan suomalaisten ja venäläisten keskinäinen vuorovaiku-
tus on samankaltaista kuin luvussa 5.5.3 kuvatuissa rikosjutuissa: venäläiset ovat 
Suomen poliisiin toiminnan kohteina, ja otsikko sekä jutun teksti kehystävät ku-
van venäläiset siten, että he ovat rikoksesta epäiltyjä ”toisia”. 

Kuvassa 5.10 on myös kysymys venäläisen auton tarkastamisesta, mutta kuva on 
asetelmaltaan hyvin erilainen edelliseen verrattuna. Kuvaa hallitsee etualalla hy-
myilevä venäläinen, joka esittelee autonsa tavaratilaa. Venäläismies ja taustalla 
seisova suomalainen viranomainen eivät ole keskenään vuorovaikutuksessa, ja lä-
hikontekstistaan irrotettuna kuva on neutraali tai venäläisen näkökulmasta ra-
kennettu. Ympäröivä juttu liittyy salakauppaan, mutta kuva ei tuota yhtä selväs-
ti venäläisen toiseutta kuin edellinen Karjalaisen kuva. Tapaus on esimerkki ve-
näläistä esittävän kuvan monitulkintaisuudesta. Jutun teksti puhuu venäläisten 
harjoittamasta laittomasta kaupasta, mutta juttua kuvittava autonsa vieressä ole-
va venäläismies on olemukseltaan kuin kuka tahansa ”Topi Uosukainen” hymyi-
lemässä joviaalisti valokuvaajalle. Osalle lehden lukijoista mies on viatonta naa-
maa esittävä epärehellinen salakauppias, toisille kuin tarkastukseen joutunut lep-
poisa naapurin mies.

Kuva 5.11. (Iltalehti 29.9.2000) Iltalehden parissakin salakauppaa käsitelleessä reportaasissa 
oli useita vuorovaikutuksellisia valokuvia, joissa poliisit tarkastivat venäläisiä salakauppiaita ja 
näiden tuotteita. Valokuvien venäläisten kasvot oli hämärretty tunnistamattomiksi. Näissäkään 
kuvissa suomalaisten ja venäläisten visuaalinen vuorovaikutus ei ollut toiseutta purkamassa, vaan 
päinvastoin, kuvien venäläiset edustivat kasvotonta toiseutta. Kasvojen hämärtämistä voidaan 
perustellusti puolustaa pikkurikollisten tai vasta epäiltyjen suojaamisella leimaavalta julkisuudelta, 
mutta samalla kasvojen sumentaminen luonnollistaa ja uusintaa venäläisen Toisen hämärän 
kasvottomuuden.
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Kuva 5.12. Vihreä Lanka 10.3.2000)

Kuva 5.13 (Ilkka 28.3.2000)

”Ei-dialogisten” rikosjuttujen kuvissa esiteltiin venäläisten varastamia tai salakul-
jettamia tavaroita tai pirtuautoa, venäläismiestä myymässä piraattilukkoja, mys-
tisesti kadonnutta venäläispoikaa, torakkaa viinapullossa, prostituutiojuttuun liit-
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tyvää rakennusta tai venäläishäirikköön liittyen lentokonetta (kuva 5.3). Yhteis-
tä lähes kaikille näille kuville oli venäläisten jääminen suomalaisten toimijoiden 
ja kuvan katsojien kohteiksi.

Kuvien analyysia: muut kuin rikosjutut
Muissa kuin rikosjutuissa oli visuaalista vuorovaikutusta selvästi enemmän kuin 
niiden kirjoitetussa tekstissä puhujarakenteen dialogisuutta. Selkeästi ”dialogi-
sia” olivat siis kuvat, joissa jo kuvan ”sisällä” ilmeni vuorovaikutusta suomalais-
ten ja venäläisten välillä (taulukon 5.6. D-koodilla merkityt). Muiden kuin rikos-
juttujen kuvien vuorovaikutuksellisuus oli useimmiten toiseutta purkavaa. Kuvis-
sa 5.12 ja 5.13 suomalaiset ja venäläiset ovat luontevasti yhdessä . Kontaktihypo-
teesin termein nuo kuvat rakentavat positiivisia suhteita eri etnisten ryhmien vä-
lille, ja sanomalehti toimii institutionaalisena tukena eri etnisten ryhmien vuoro-
vaikutuksen järjestämisessä. 

Kuvassa 5.12. venäläispojat istuvat yhdessä suomalaisen opettajansa ja somalia-
laisen koulutoverinsa kanssa. Juttu liittyy suvaitsevaisuusteemaan, ja lapset ovat 
kuvassa pikemminkin poseeraamassa toimittajalle kuin luontevassa keskinäises-
sä vuorovaikutuksessa. Kontaktihypoteesin yhteydessä (luku 5.4.1.) viittasin All-
portin esittämiin tutkimustuloksiin, joiden mukaan suvaitsevaisuushengessä jär-
jestetyt good will –kontaktit eivät ole toiseuden purkamisen kannalta yhtä toimi-
via kuin luonnollinen yhteistoiminta ja vuorovaikutus.

Sen sijaan venäläissyntyisen Alina Kadirovan ja opettajan keskustelua esittävä 
kuva 5.13. on esimerkki etnisten vähemmistöjen esittämisestä luonnollisessa yh-
teydessä, ilman mitään erityistä suvaitsevaisuus- tai monikulttuurisuusnäkökul-
maa. Kuvasta puuttuu kokonaan ylemmän kuvan keinotekoinen asetelmallisuus, 
ja henkilöiden katsekontakti sekä siihen liittyvä ruumiinkieli viestivät positiivista 
yhteisymmärrystä. Juttu käsittelee ylioppilaskirjoituksia, ja Alina Kadirova ei ole 
esillä etnisen vähemmistön edustajana vaan ”yhtenä meistä”, kuin kuka tahansa 
ylioppilaskokelas. Kuvan positiivista vuorovaikutusta vahvistaa vielä jutun teksti, 
jossa Alina Kadirova käyttää hyvin suomalaisia ilmaisuja: ”Harmittaa vietävästi, 
jos meni väärin”, Alina aprikoi jutussa. 

Kuvan muodollisen dialogisuuden lisäksi sen tuottamiin merkityspotentiaaleihin 
vaikuttavat käyttökonteksti, taitto, kuvattavan ilmeet ja olemus. Kuvassa 5.14 sa-
muutta ja kuulumista meihin rakentaa etualalla olevien venäläisnaisten toimin-
nallinen aktiivisuus sekä taustalla oleva ihmisjoukko, jossa on ilmeisesti muitakin 
kuin venäläisiä. Jos kuvaa verrataan aikaisemmin esillä olleisiin rovaniemeläisnais-
ten (kuva 5.6) ja päiväkodissa istuvan Jelena Kopalinan (kuva 5.8) esittämiseen, 
kuvat rakentavat hyvin erilaisia merkityksiä. Rovaniemen venäläisnaiset ja Jelena 
Kopalina istuvat kuvissa passiivisina kohteina kuvan 5.14 Nadja Gustafssoniin ja 
Julia Tammiseen verrattuna. Viimeksi mainitut esitetään visuaalisesti toiminnal-
lisina, ja kun toiminnan kohde on suomen kielen kurssille pyrkiminen, se vielä 
vahvistaa heidän kuulumistaan me-yhteisöön. Vaikka kuvassa ei ole selkeää vuo-
rovaikutusta venäläisten ja suomalaisten välillä, venäläisnaisten toiminnallisuus ja 
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”asian” – suomen kielen opiskelun – kautta rakentuva vuorovaikutus suomalaisen 
yhteiskunnan kanssa kytkee Nadja Gustafssonin ja Julia Tammisen osaksi ”mei-
tä”. He ovat itsenäisiä toimijoita eikä vain suomalaisten hyvän tahdon kohteita.

Kuva 5.15 (Turun 
Sanomat 15.2.2000)

Kuva 5.14 (Helsingin Sanomat 9.9.2000)
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Kuva 5.15 on esimerkki muodollisesti vuorovaikutuksellisesta kuvasta, joka ylem-
pään kuvaan verrattuna rakentaa pikemminkin maahanmuuttajan toiseutta kuin 
kuulumista ”meihin”. Venäläinen Antonina Iegrafova on työvoimatoimistossa kes-
kustelemassa kuvaajaan nähden selin olevan virkailijan kanssa. Kuvateksti kertoo 
Iegrafovan työhalukkuudesta, mutta itse kuva ei havainnollista ensisijaisesti työ-
halukkuutta, vaan tietyn sosiaalisen järjestyksen (ks. Seppänen 2001b, 152–163). 
Kuvan henkilöiden asennot ja sijoittaminen kuvan tilaan luovat sosiaalisen järjes-
tyksen, joka esittää venäläisnaisen viranomaisen katseen ja kontrollin alaisena pas-
siivisena kohteena. Kuvan asettelu rakentaa Iegrafovalle kaksinkertaisen kohteen 
roolin, sillä myös lehden lukijan näkökulmasta hän on samalla tavoin passiivinen 
kohde kuin Jelena Kopalova kuvassa 5.8. Kuvien vertailu osoittaa havainnollises-
ti, että vuorovaikutuksellisuus ei vielä sinänsä määritä sitä, jääkö kuvan venäläi-
nen kohteen asemaan. Positiivisesta suvaitsevaisuusnäkökulmasta tehty Antonina 
Iegrafovasta kertova juttu ja sen vuorovaikutuksellinen kuva rakentavat hierark-
kista suhdetta hänen ja suomalaisten välille: me (ylemmällä tasolla) olevat suoma-
laiset hyväksymme tällaisen kunnollisen maahanmuuttajan.

Kymmenkunnassa kuvassa oli sekä venäläisiä että suomalaisia, mutta näiden vä-
lillä ei ollut varsinaista vuorovaikutusta. Ne olivat joko ”poseerauskuvia”, joissa 
niin suomalaiset kuin venäläisetkin katsoivat suoraan kameraan (kuva 5.16), tai 
sitten kuvan toiminta rakentui niin, että suomalaiset ja venäläiset suuntautuivat 
erilleen (kuva 5.10).

Kuva 5.16. (Kymen 
Sanomat 2.12.1999)  
Sisäministeri Häkämies 
tyypillisessä ei-
vuorovaikutuksellisessa 
poseerauskuvassa samaan 
seminaariin osallistuneen 
venäläisen kanssa. Jutun 
tekstissä Häkämies 
ja venäläiset puhuivat 
osittain samasta asiasta, 
mutta siellä he esiintyivät 
vielä selvemmin 
toisistaan erillään 
ilman minkäänlaista 
vuorovaikutusta

Neljäsosa kuvallisista jutuista oli sellaisia, joiden kuvissa esiintyi vain yksi tai use-
ampia venäläisiä. Joissakin edellä analysoiduissa tapauksissa tällaiset ”monologi-
set” kuvat rakensivat ja vahvistivat kuvattujen venäläisten toiseutta ja erillisyyttä 
suomalaisesta yhteiskunnasta (kuvat 5.6 ja 5.8). Toisissa tapauksissa taas venäläi-
nen yksinkin kuvassa esiintyessään esitettiin niin, että kuvat vahvistivat venäläi-
sen kuulumista me-yhteisöön. Edellä esitetyt juristi Irina Ilvosen ja koripalloilija 
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Evgenia Stasselkon haastattelut83 ovat esimerkkejä jutuista, joissa kuvat ja teksti 
olivat muodollisesti ”monologisia”, mutta niiden sisällön kautta rakentui positii-
vinen vuorovaikutussuhde suomalaisiin. 

83 Kuva 5.5. ja näyte 5.8.

Kuva 5.17 (Kaleva 26.6.2000)
 
Joskus vuorovaikutus rakentui erillisissä kuvissa esitettyjen suomalaisten ja venä-
läisten sekä taiton ja tekstin sisällön muodostaman kokonaisuuden kautta. Kuvan 
5.17 jutussa ainoana puhujana on Venäjältä muuttanut Aili Starobinets, ja hän on 
myös juttuun liittyvässä valokuvassa yksin. Jutun ja kuvan rakentamat merkityk-
set ovat kuitenkin hyvin erilaiset kuin edellä kuvatussa muodollisesti samalla ta-
voin monologisessa päiväkotiapulainen Jelena Kopalinan haastattelussa (kuva 5.8). 
Paitsi että jutun teksti on toiveikkaammin tulevaisuuteen suuntautuva kuin Ko-
palinan haastattelussa, myös valokuva on optimistisempi ja toiminnallisempi. Se 
kytkee venäläisnaisen kotoiseen pyykin ripustustilanteeseen ja näin luo samuutta 
”tavalliseen suomalaisuuteen”. Kun Kopalina oli kuvattu ylhäältä alaspäin ja ku-
vasta oli tulkittavissa passiivisuutta ja pessimismiä, Starobinets on kuvattu alhaal-
ta ylöspäin, ja kuvasta on tulkittavissa toimintaa ja optimismia. Kuvan vuorovai-
kutuksellisuus suomalaisen yhteiskunnan kanssa rakentuu myös sen lähikonteks-
tin perusteella: se liittyy kahden jutun kokonaisuuteen ja on itse asiassa sijoitet-
tu noiden juttujen väliin sitomaan niitä toisiinsa. Vieressä olevan pienemmän ku-
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van suomalaispojat toteavat ulkomaalaisten olevan ”yleensä mukavia tyyppejä”. Ai-
li Starobinetsin haastattelun otsikko ja kuvateksti korostavat positiivisella tavalla 
Suomen turvallisuutta. Vaikka kysymys on yhden venäläisnaisen kuvasta, kuvat-
tavan ilme, kuvan asettelu ja käyttökonteksti juttukokonaisuudessa tuottavat po-
sitiivisen kuulumisen me-yhteisöön.

Samalla tavoin kuva Hakan jalkapalloilijoista kertovassa jutussa (luku 5.5.4) aut-
toi samastumisessa, koska venäläiset pelaajat eivät olleet siinä passiivisia kohteita, 
vaan työskentelivät omakotitalotyömaallaan kuin ketkä tahansa suomalaiset per-
heenisät. Samoin aineistossa olleet kuvat ahkerina mansikkapellolla kyykkivistä 
venäläisnuorista rakentavat hyväksyntää ja kuulumista me-yhteisöön paremmin 
kuin toimettomina poseeraavat venäläiset.

Kuva 5.18 (Kymen Sanomat 10.1.2000) Yksilöitä vai massaa? Taustalla tungeksivat venäläiset 
muistuttavat kuvauksia ja kokemuksia jonottavista venäläisistä entisessä Neuvostoliitossa.

Aikaisemmissa, neuvostoaikaan liittyvissä tutkimuksissa on kiinnitetty huomio-
ta venäläisten esittämiseen joukkona ja harmaana massana yksilöiden sijaan (ks. 
Timonen 1985, 80–85; Raittila 1988, 64–67)84. Vuoden 2000 lehtikuvissa venä-
läiset olivat enimmäkseen selkeästi tunnistettavina yksilöinä. Kymen Sanomien 
reportaasi itärajan lähellä olevasta kalakaupasta oli poikkeus: jutun kuvat olivat 
vuorovaikutuksellisia, mutta vain suomalaiset esiintyivät niissä selkeästi omilla 
kasvoillaan ja etualalla, kun taas venäläiset olivat taustalla jonottava ja tungeksiva 

84 Van Leeuwenin analyysi ensimmäisen Persianlahden sodan kuvista on samansuuntainen 
kuin Timosen vertailu sosialististen maiden ja USA:n sotilaiden esittämisestä: vuoden 1991 
sodan yhteydessä Yhdysvaltain ja sen liittolaisten sotilaat esitettiin yleensä yksilöinä (pur-
kamassa pommeja, kirjoittamassa kirjettä kotiin etc.), kun taas irakilaiset sotilaat kuvattiin 
ryhminä, esimerkiksi antautumistilanteissa. (van Leeuwen 2001, 96)
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lauma, aivan kuin stereotyyppisissä kuvissa neuvostoaikojen jonotuksista Lenin-
gradin ja Moskovan kaupoissa (kuva 5.18). Tällä kertaa kauppamiljöönä oli vain 
suomalainen ja nimenomaan venäläisille myyntiä varten organisoitu kalakauppa. 
Kymen Sanomien reportaasin kuvat olivat normaaleja uutiskuvia, eikä niiden ot-
tamisessa ja lehteen sijoittamisessa todennäköisesti ole ollut minkäänlaista tarkoi-
tushakuisuutta. Mutta lukijan tulkinnassa ne yhdistyvät suomalaisten kulttuuri-
sessa muistissa oleviin mielikuviin Neuvostoliiton kaupoista, jonotuksesta ja ve-
näläisistä harmaana massana85.

Yhteenvetona tarkastelen vielä muutamaa edellä analysoitua kuvaa niiden raken-
tamien sosiaalisten suhteiden sekä me- ja he-yhteisön rakentamisen kannalta. 

Kuva 5.13 on esimerkki tasa-arvoisesta dialogis-
ta ja affektiivisesti hyvin positiivisia tulkintoja 
rakentavasta kuvasta. Kuva rakentaa luontevia 
sosiaalisia suhteita suomalaisten ja venäläisten 
välille ja kytkee Alina Kadirovan selvästi me-yh-
teisöön. Kuva 5.15 on muodollisesti yhtä dialo-
ginen, ja sen voi tulkita affektiivisesti neutraa-
liksi, mutta edelliseen verrattuna se rakentaa hy-
vin erilaisia sosiaalisia suhteita venäläisten ja suo-
malaisten välille. Se havainnollistaa sosiaalisen 
järjestyksen, jossa venäläinen Antonina Iegrafo-
va on passiivisena suomalaisten katseiden koh-
teena ja viranomaisen kontrollin alaisena. Ku-
va ja siihen liittyvä juttu eivät kuitenkaan itses-
tään selvästi liitä venäläisnaista me- tai he-yh-
teisöön, vaan kokonaisuus tarjoaa aineksia ris-
tiriitaisille tulkinnoille.

Myös kuva 5.9 on muodollisesti vuorovai-
kutuksellinen, mutta juttukokonaisuudes-
sa se tuottaa affektiivisesti venäläisten kan-
nalta negatiivisen tulkinnan. Kuvan raken-
tama sosiaalinen suhde havainnollistaa suo-
malaisten poliisien vallankäyttöä ja kont-
rollia suhteessa venäläisiin. Tulkitsen ku-
van ja jutun sijoittavan venäläiset selvästi 
he-yhteisöön.

Kuvissa 5.5, 5.14 ja 5.17 ei ole muodollista vuorovaikutusta, ja niissä myönteiset 
affektiiviset tulkinnat ja sosiaaliset suhteet suomalaisten ja venäläisten välillä ra-
kentuvat asioiden, henkilöiden toiminnallisuuden sekä symbolien ja muiden ku-
vausympäristön kontekstitekijöiden kautta. Kuvan 5.5. jutun otsikko rakentaa 
Irina Ilvoselle aktiivisesti suomalaisia auttavan toimijan roolia, ja hänen kädes-
sään oleva Suomen lippu rakentaa hänelle paikkaa osana me-yhteisöä. Sosiaalinen 

85  Vrt. näyte 3.23 luvussa 3.3.3.6.

Kuva 5.13.

Kuva 5.15.

Kuva 5.9.
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suhde suomalaisuuteen rakentuu asioi-
den ja voimakkaan symbolin (siniris-
tilippu) kautta. Kuvassa 5.14 venäläis-
naiset ovat pyrkimässä suomen kielen 
kurssille, jolloin sosiaalinen suhde suo-
malaisuuteen rakentuu asian kautta, ja 
sen lisäksi naisten toiminnallisuus ha-
vainnollistaa kuulumista me-yhteisöön. 
Kuvassa 5.17 Aili Starobinetsin positii-
vinen sosiaalinen suhde suomalaisiin ja 
suomalaisuuteen rakentuu kuvan indek-
sien (toiminnallisuus, pyykin ripustus), 
kuvatekstin ja otsikon asioiden (Suo-
mesta löydetty turvallisuus) sekä lähi-
kontekstissa olevien suomalaisnuorten 
kommenttien kautta.

Edellä eriteltyjä kuvia voi analysoida 
myös Meadin sosiaalistumista koske-
van teorian86 näkökulmasta: mitä sel-
vemmin venäläiset ovat kuvassa ”mei-
dän” kanssa vuorovaikutuksessa tai sa-
manlaisessa roolissa kuin ”me”, sitä hel-
pompaa kuvan katsojan on samastua 
Toiseen ja hänen rooliinsa. Lehteä lu-
kevan suomalaisen on paljon helpom-
pi samastua ja ottaa toiminnallisen ja 
suomalaisten kanssa vuorovaikutukses-
sa olevan ”toisen” rooli kuin passiivisena 
kohteena esitetyn venäläisen rooli.

Se, millaisia merkityksiä vuorovaiku-
tukseen samastuminen rakentaa, riip-
puu ratkaisevasti kuvan vuorovaiku-
tuksen luonteesta. Esimerkiksi kuvassa 
5.13. ei ole kysymys vain samastumises-
ta kuvan esittämään Alina Kadirovaan, 
vaan myös hänen kanssaan vuorovaiku-
tuksessa olevaan opettaja Anne Birk-
stedtiin ja kuvan esittämän vuorovaiku-
tuksen positiiviseen ilmapiiriin. Samal-
la tavoin kuvan 5.15 katsoja ei ehkä sa-
mastukaan työhalukkaaseen Antonina 
Iegrafovaan, vaan häntä pöydän takaan tarkastelevaan työvoimaviranomaiseen.

Kuva 5.5.

Kuva 5.14.

Kuva 5.17.

86 Ks. luku 5.4.3.
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5.5.6. Yhteenvetoa toiseutta rakentavista ja purkavista keinoista 
Niin oman tutkimukseni kuin yleensäkin etnisyyden tutkijoiden lähtökohtana 
on ollut ajatus, että vähemmistöjen jääminen toisten puheen kohteiksi ja juttujen 
dialogisuuden puute uusintavat vähemmistöjen toiseutta journalismissa. Venäläi-
siä koskevien juttujen kiinnostava piirre oli se, että dialogisiksi luokitelluista ju-
tuista puolet oli rutiininomaisia rikos- tai oikeudenkäyntiuutisia, joiden ”dialogi-
suus” oli useimmiten sitä, että toimittaja referoi rikoksesta epäillyn venäläisen ja 
poliisin tai oikeusjutuissa syytetyn venäläisen ja syyttäjän puheenvuoroja. Rikos-
juttujen valokuvissa toistui sama asia kuin kirjoitetussa tekstissäkin: venäläisten 
vuorovaikutus suomalaisten kanssa oli pääasiassa (järjestys)viranomaisten tarkas-
tusten kohteena olemista. Suomalaisten ja venäläisten vuorovaikutus rikosjutuissa 
ei merkinnyt toiseuden purkamista, vaan useissa tapauksissa se päinvastoin tuot-
ti venäläisten kuulumista he-yhteisöön.87

Tämä antaa pohtimisen aihetta myös aikaisempien määrällisten analyysien tulos-
ten tulkinnoille. Esimerkiksi Pietikäisen (2000, 141) mukaan pääsy uutisen pu-
hujaksi merkitsee, että kyseistä henkilöä tai tahoa pidetään riittävän tärkeänä ja 
uskottavana lähteenä käytettäväksi. Ainakaan venäläisiä koskevan aineiston ri-
kosuutisissa venäläisten pääsy puhujaksi ei perustunut heidän uskottavuuteen-
sa. Nykyjournalismissa puhujaksi pääsy tärkeyden ja uskottavuuden perusteella 
pätee varmaankin lehtien talous- ja ulkomaansivuilla, mutta ei niinkään etnisiä 
vähemmistöjä koskevissa kotimaansivujen jutuissa. Myöskään tämän tutkimuk-
sen muissa kuin rikosjutuissa venäläisten pääsy puhujaksi ei useinkaan perustu-
nut heidän merkittävyyteensä ja uskottavuuteensa, vaan sattumaan tai human in-
terest -lähtökohtaan 

Rikosjutuista poiketen dialogisuus oli muissa jutuissa useimmiten purkamassa ve-
näläisten toiseutta ja rakentamassa heille asemaa me-yhteisössä. Puhujien puhe-
tekojen vuorovaikutuksen lisäksi visuaalisella vuorovaikutuksella, asioiden dia-
logisuudella ja toimittajan ilmaisukeinoilla oli tärkeä merkitys me-yhteisöön ase-
moimisessa. Dialogisuusportaissa kuvien henkilöitä ei koodattu puhujiksi (ellei 
kuvatekstissä ollut puhetekoa), ja vuorovaikutuksellisinkaan kuva ei ilmene tau-
lukoiden 5.5–5.7 luokittelussa. Kuvien lisäksi myös juttujen suhde saman aukea-
man muuhun sisältöön rakensi joissakin tapauksissa vuorovaikutusta suomalais-
ten ja venäläisten kesken.

Sekä tässä luvussa kuvattujen että aineiston muiden juttujen perustalla venäläis-
ten asemoiminen me- tai he-yhteisöön ei tapahdu journalismissa minkään yksit-
täisen keinon tai ilmaisutavan avulla. Toiseuden rakentaminen tai purkaminen 
syntyy jutun kokonaisuudessa, jolloin myös juttujen tarkastelu kokonaisuuksina 
puolustaa paikkaansa. Me- ja he-yhteisöjen rakentuminen tapahtui hyvin vähäis-

87 Monet rikosuutisia koskevat kommenttini liittyvät rikosuutisgenreen yleisesti, ei siis vain 
venäläisten esittämiseen rikosuutisissa. Kuvaamieni esimerkkien kaltaisia viihdyttäviä tari-
noita esitetään myös suomalaisten rikollisten tekosista. Sanomalehtien rikosuutisoinnin vii-
me vuosien kehitys olisikin mitä tärkein tutkimusaihe. Tämä huomautus ei kuitenkaan mi-
tätöi tulkintaani, jonka mukaan rikosuutisten suuri määrä ja niiden esitystavat ovat uusin-
tamassa venäläisten toiseutta.
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ten keinojen kautta: henkilöiden kontekstoinnin, jutun asioiden, sekä niin kirjoi-
tetun tekstin kuin kuvien sävyjen kautta. Kirjoituksen muodollinen puhujaraken-
ne tai kuvan muodollinen dialogisuus eivät olleet ensisijaisia asioita toiseuden ra-
kentumisen kannalta, mutta kiinnostava ja tärkeä aspekti vuorovaikutuksellisuus 
joka tapauksessa oli. Dialogisissa jutuissa – siis muissa kuin rikosjutuissa – olivat 
sävytkin useimmiten me-yhteisöä rakentavia.

Venäläisten määrittely ja kontekstointi oli muissa jutuissa neutraalimpaa ja vä-
hemmän kategorisoivaa kuin rikosjutuissa. Jutuissa kuvattujen venäläisten etnis-
tä alkuperää ei rikosjuttujen tapaan korostettu, jos jutun aiheen käsittely ei sitä 
nimenomaan edellyttänyt. Itse asiassa tutkimusaineiston juttujen valintaa vai-
keutti se, että joskus venäläisistä puhuttiin luontevasti tuomatta millään taval-
la esiin kyseessä olevien henkilöiden etnistä ryhmää. Tästä syystä analysoitavas-
ta aineistosta jouduttiin jättämään pois muutamia juttuja, joissa mitä ilmeisim-
min puhuttiin venäläisistä maahanmuuttajista, mutta jutun perusteella asiasta ei 
voinut olla varma.

Niin rikosuutisissa kuin muissakin jutuissa puhujien kontekstointi oli enimmäk-
seen muodollisesti korrektia, ja mahdolliset toiseutta tuottavat merkitykset raken-
tuvat kulttuurisen muistin pohjalta tulkintavaiheessa. Keskeistä tulkintavaiheessa 
on jutuissa kuvattujen venäläisten kategorisoiva yleistäminen osaksi ”yleistynyttä 
venäläisyyttä” tai sitten heidän erityistämisensä joksikin muuksi kuin tyypilliseksi 
venäläiseksi. Erityistäminen ei vielä välttämättä pura ”yleistyneen venäläisen” ka-
tegoriaa vaan saattaa jopa vahvistaa sitä niin kuin poikkeus vahvistaa säännön.

Kategorisoivan yleistämisen yksi muoto oli usean venäläisen kuvaaminen yhtenä 
yksikkönä. Rovaniemeläisnaisten (kuva 5.6) ja Hakan jalkapalloilijoiden haastat-
teluissa haastateltuja venäläisiä kuvattiin pääosin yhtenä yksikkönä. Galina Ny-
käsen (kuva 5.7) ja Evgenia Stasselkon haastatteluissa yhtenä yksikkönä esittämi-
nen rakentui toisella tavalla. Galina Nykänen muodosti ”yhteisen yksikön” suo-
malaisen esimiehensä kanssa, kun esimies korosti Galinan keskeistä roolia ma-
joitusliikkeen toiminnassa. Vastaavasti Siperiasta Nokialle koripalloilemaan tul-
lut Evgenia Stasselko kuvattiin yhtäältä vieraana, toisaalta yhdessä valmentajansa 
kanssa osana ”meidän joukkuetta”.

Taulukko 5.9. Juttujen dialogisuus puhujarakenteen ja kuvien perusteella 
(uutiset, haastattelut, reportaasit, vinkkijutut) (N=195)

Juttuja  
yhteensä.

Dialogisia pelkän  
puhujarakenteen  

perusteella

Dialogisia  
puhujarakenteen tai kuvi-

en perusteella

Rikosjutut 87 8  
9,2 %

12  
13,8 %

Muut jutut 108 7  
6,5 %

20  
18,5 %

Yhteensä 195 15  
7,7 %

32  
16,4 %
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Taulukosta 5.9 ilmenee, miten dialogisten juttujen määrä nousee kaksinkertaisek-
si, jos myös kuvituksen kautta rakentuva dialogisuus otetaan huomioon. Tämä 
määrällinen arvo on vain likimääräinen, koska visuaalinen vuorovaikutus on epä-
määräisempi jatkumo siihen verrattuna, miten jutun puhujat replikoivat verbaali-
sesti toisilleen. Jos myös edellä kuvattu asioiden dialogisuus otettaisiin huomioon, 
dialogisten juttujen määrä nousisi vielä jonkin verran enemmän. Asioiden dialogi-
suutta on kuitenkin mahdotonta samalla tavoin täsmällisesti määritellä kuin pu-
hujien ja kuvien henkilöiden vuorovaikutusta, ja siksi ei ole mielekästä kuvata sitä 
määrällisesti. Kun visuaalinen vuorovaikutus ja asioiden dialogisuus otetaan huo-
mioon, dialogisia juttuja on selvästi enemmän muissa kuin rikosjutuissa.

Kontaktihypoteesi oli juttujen dialogisuuden analyysin yhtenä teoreettisena tausta-
ajatuksena (ks. luku 5.4.1.). Konkreettinen analyysi ei yksiselitteisesti tukenut jat-
kohypoteesia, jonka mukaan journalismin ja erityisesti jutun sisäinen dialogi eri 
etnisten ryhmien välillä olisi niiden välistä toiseutta purkavaa. Erityisesti rikosju-
tuissa sekä kuvan 5.15 viranomaiskeskustelussa vuorovaikutus pikemminkin vah-
visti venäläisten toissijaista asemaa kohteena. Tämä ei kuitenkaan tee kontakte-
ja painottavaa näkökulmaa käyttökelvottomaksi, vaan monissa aineiston jutuissa 
tulkitsin niissä esitetyn suomalaisten ja venäläisten vuorovaikutuksen luovan edel-
lytyksiä samojen ryhmien keskinäisen ymmärryksen kasvulle myös arkielämässä. 
Mediakontaktien arviointia koskee sama kuin median ulkopuolistakin vuorovai-
kutusta: olennaista on kontaktin ja dialogin luonne.

Olen jo edellä muutamissa tulkinnoissa esittänyt ajatuksen, että vuorovaikutuk-
sellisen tekstin viesti ei ole vain siinä, mitä sanotaan tai mitä kuva esittää, vaan 
myös vuorovaikutuksessa sinänsä. Siksi dialogisia tekstejä – siis myös kuvia – on 
mielekästä analysoida myös vuorovaikutuksen tuottamien tulkintapotentiaalien 
näkökulmasta. Vuorovaikutuksellisuuden merkitys ei rajoitu vain siihen, miten 
venäläinen esitetään suhteessa suomalaisiin. Tekstiä lukeva suomalaisen valtavä-
estön edustaja ei samastu vain vuorovaikutuksen venäläiseen osapuoleen, vaan 
myös kirjoituksessa tai kuvissa esiintyviin toisiin suomalaisiin. Jos tekstissä esiin-
tyvä suomalainen on luontevassa vuorovaikutussuhteessa tekstin venäläisen kans-
sa, lukijan mahdolliset venäläisiä koskevat negatiiviset stereotypiat joutuvat risti-
riitaan samastumiskohteen eli tekstissä esitetyn suomalaisen esiintymisen kans-
sa. Tämä luo edellytyksiä lukijan venäläisiä koskevien negatiivisten ennakkoluu-
lojen heikkenemiselle. Jos vuorovaikutuksellinen teksti aktivoi merkityksen ra-
kentumista edellä kuvatulla tavalla, se on yksi journalismin muotokieleen liitty-
vä keino purkaa sekä lukijan passiivista sivustaseuraajan asemaa että eri väestö-
ryhmien välistä toiseutta.

5.5.7. Vuoden 1989 haastattelujen  
venäläisiä koskevat ajattelumallit vuoden 2000 lehtiaineistossa
Juttujen ilmaisukeinojen analyysin yhteydessä kiinnitin huomiota myös niihin 
kulttuurisiin ajattelumalleihin, joilla jäsensin vuonna 1989 haastattelemieni suo-
malaisten venäläisiä koskevia puheita (ks. luku 3.3.). Haastattelupuheet ja päi-
välehtien uutiset eivät kuitenkaan ole sellaisenaan vertailukelpoisia tekstigenrejä, 
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ja siksi tämän tarkastelun tulosten perusteella ei voi tehdä päätelmiä muutoksis-
ta sen paremmin median sisällöissä kuin kansalaisten puheissakaan. Muutoksen 
tutkimiseksi pitäisi vertailla vuoden 1989 ja 2000 haastatteluja tai samojen vuo-
sien lehtitekstejä.

Valtaosa sanomalehtien venäläisiä koskevista ilmauksista oli neutraaleja, joissa ei 
mitenkään eksplisiittisesti luonnehdittu eikä eroteltu venäläisiä muista ihmisistä. 
Etenemällä subjektiivisempaan implisiittiseen tulkintaan jutuista on löydettävis-
sä sävyjä ja ilmauksia, jotka voidaan yhdistää haastattelupuheiden perusteella jä-
senneltyihin ajattelumalleihin (taulukko 5.10). Esimerkkien runsauden keskellä 
on hyvä muistaa, että enimmäkseen jutuissa korostui sama asia kuin vuoden 1989 
haastatteluissakin: venäläisten ja suomalaisten samanlaisuus ja siihen liittyen eriy-
tyvä suhtautuminen venäläisiin. Vaikka negatiivista venäläiskuvaa uusintavia il-
maisuja tarkkaan etsimällä löytyi, niiden osuus kokonaisuudessa oli vähäinen.

Taulukko 5.10.Tiivistelmä vuoden 1989 haastattelupuheista tiivistettyjen 
ajattelumallien esiintymisestä vuoden 2000 lehtiaineistossa

Haastattelupuheista tiivistetty ajattelumalli (ks. lu-
ku 3.2.) Esiintyminen lehtiaineistossa

Ei mitään venäläisiä määrittäviä luonnehdintoja Valtaosa jutuista

Venäläiset ovat samanlaisia kuin suomalaiset/muut 
ihmiset

Harvoin eksplikoituna, implisiittisesti esiin Suomessa 
asuvien ja vierailevien venäläisten elämää koskevissa 
jutuissa (muut kuin rikosjutut)

Venäläiset ovat iloisia, ystävällisiä, sydämellisiä
Satunnaisesti, pikemminkin ko. venäläisten persoo-
nallisuuden piirteenä kuin venäläisyyteen kuuluva-
na ilmiönä

Venäläiset ovat alempiarvoisia, alempirotuisia
Satunnaisesti esillä, mutta ei koskaan toimittajan 
tai varsinaisten puhujien, vaan toissijaisten puhuji-
en esittämänä.

Venäläiset ovat uhkaavia/sotaisia … Venäjän uhkaa-
vuus yhdistettynä venäläisiin/venäläisyyteen

Ei venäläisyyden yhdistämistä sotilaalliseen uhkaan. 
Uhkat ja pelot esiin rikosten yhteydessä

Venäläiset ovat erilaisia, omituisia, tunteettomia , 
flegmaattisia etc. Ei eksplisiittisesti esiin

Venäläiset ovat alistettuja, säälittäviä Implisiittisesti prostituutiota koskevien uutisten yh-
teydessä

Ryssittelyn esiintyminen/sen ja  ryssävihan tuomit-
seminen

Esiin satunnaisesti, mm. historiajutuissa sekä rysssit-
telyn kommentoinnin tai tuomitsemisen yhteydessä

Venäläisten samastaminen kommunisteihin Venäläisten yhdistäminen “punaisiin” esillä yhdessä 
vuoden 1918 tapahtumia koskevassa haastattelussa

Suomessa olevien/asuvien venäläisten samastami-
nen/yhdistäminen nykyisen Venäjän politiikkaan (Pu-
tin, Tsetsenia yms.)

Ei esiintynyt

Venäläisten samanlaisuutta muiden ihmisten kanssa ei juurikaan eksplikoitu, 
mutta implisiittisesti se tuli esiin lähes kaikissa Suomessa asuvien ja täällä vierail-
leiden venäläisten kuvauksissa (siis muissa kuin rikosjutuissa). Venäläiset kuvat-
tiin hyvin samanlaisiksi kuin suomalaiset, ja joissakin jutuissa tämä vielä koros-
tui kuvituksen ja otsikoinnin kautta. Edellä moneen kertaan kuvatut jutut vara-
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osamyyjä Mihail Lednikovista (kuva 5.1.) ja Hakan jalkapalloilijoista ovat tyypil-
lisiä esimerkkejä tästä. Näytteessä 5.4 venäläinen prostituoitu kuvattiin samanlai-
sena kuin suomalaiset ammattisisarensa.

Toisin kuin vuoden 1989 haastatteluissa venäläisten iloisuus ja ystävällisyys tuli 
harvoin esiin mitenkään erityisesti mainittuna. Venäläiset kuvattiin kuin ketkä 
tahansa suomalaiset. Kun sitten iloisuus ja sydämellisyys erikseen mainittiin yk-
sittäisen venäläisen laulajatähden vierailun yhteydessä, silloinkin se yhdistettiin pi-
kemminkin laulajan persoonaan kuin hänen venäläisyyteensä. Näytteen 5.7 kuva-
us venäläisnaisesta market-ostoksilla on esimerkki venäläisten ystävällisyyden eri-
tyisestä korostamisesta, mutta tällaisia tapauksia aineistossa oli vähän.

Rasistinen suhtautuminen venäläisiin tuli eksplisiittisesti esiin vain yhdessä jutus-
sa ja silloinkin välillisesti, kun tutkija kertoi koululaisten suhtautumisesta venä-
läisiin luokkatovereihinsa: ”Ryssät haisee, täällä ei voi hengittää, sen kaltaista tekstiä 
siellä kuului”, tutkija Anne-Mari Keskisalo kertoo kokemuksistaan joensuulaisluo-
kassa. Hänen mukaansa ”suomalaisnuoret pyrkivät hallitsemaan maahanmuuttaja-
oppilaiden arkea koulussa jopa rasistisilla käytännöillä”. (Vihreä Lanka 10.3.2000). 
Venäläisten alempirotuisuudesta ei löytynyt minkäänlaisia merkkejä edes histori-
allisista tai toisten puheisiin nojautuvista jutuista. 

Viitteitä venäläisnaisten alistetusta ja säälittävästä asemasta löytyi Lapissa työs-
kenteleviä muurmanskilaisia prostituoituja koskevista jutuista. Venäläiset naiset 
esitettiin noissa jutuissa miltei kuljetettavina esineinä, ja suomalaismiesten kerrot-
tiin antavan ”kehitysapua” perheitään prostituutiolla elättäville, joiden joukossa 
sanottiin olevan opettajia, lääkäreitä ja muita perheenäitejä (LK 12.4.2000 ja HS 
21.10.2000). Tämän kaltaiset ilmaisut toistivat samaa suomalaisten ylemmyyt-
tä venäläisnaisiin verrattuna kuin neuvostokauden Leningradin matkojen kuva-
ukset (ks. luku 3.3.3.3).

Venäläiset uhkaavia. Koska Venäjää valtiona ja Venäjän ulkopolitiikkaa koskevat 
jutut eivät kuuluneet aineistoon, venäläisiin perinteisesti liitetty sotilaallinen uh-
kaavuus ei tullut oikeastaan lainkaan esiin. Sotilaallisen ja turvallisuuspoliittisen 
uhkan sijaan tämän päivä venäläisyyteen liittyvä uhka tuli esiin lähinnä rikol-
listen suomalaisiin kohdistamana uhkana. Rikosjuttujen kuvailun yhteydessä tu-
li esiin yksittäisiä esimerkkejä venäläisten aggressiivisuudesta. Käsitystä venäläis-
ten väkivaltaisuudesta loi myös Vaalimaan raja-aseman jonoja koskenut juttu, jos-
sa ohimennen todettiin, kuinka rajan toisella puolella venäläiset olivat ampuneet 
rekkajonossa etuilleen kollegansa (HS 30.5.2000). 

Turun Sanomat kertoi ”venäläisten huumediilerien käskyläiseksi” joutuneista suo-
malaistytöistä, jotka kiinni jäätyään olivat joutuneet huumeliigan uhkailun takia 
muuttamaan Turusta muualle Suomeen (TS 14.6.2000). Kymen Sanomien huu-
mejutun oikeusselostus vahvisti paitsi käsitystä riehuvista ja aggressiivisista venä-
läisistä myös rajan takaa tulevista tartuntavaaroista: ”Yksi venäläisvangeista silpoi 
itseään ja sytytti putkansa tuleen kesken oikeudenkäynnin. Palavasta putkasta rynnän-
nyttä venäläismiestä rauhoittamaan tarvittiin kolmen tullivirkailijan lisäksi syyttäjä 
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ja lautamies. Kaikki viisi joutuivat käymään seuranneen kahinan jälkeen sairaalassa 
mahdollisen hepatiittivaaran vuoksi.” (Kymen Sanomat 12.9.2000)

Uhkaan liittyviä konnotaatioita liittyi laitonta kaupankäyntiä koskevaan repor-
taasiin, jossa suomalaismies kertoi maantien varren ”bisnesmiehen” tarjonneen 
hänelle Samaran takakontista Kalashnikov-rynnäkkökivääriä 1500 markalla (IL 
28.10.2000). Viinan salakauppajutuissa painotettiin myrkytysten sekä kiristyk-
sen ja alaikäisille myynnin vaaroja. Prostituutiosta puhuttaessa tuli esiin HIV-uh-
ka Venäjältä. Idänkauppaa koskevassa seminaarissa sisäministeri Häkämies muis-
tutti, että Venäjän sisäministeriön mukaan ” järjestäytynyt rikollisuus kontrolloi 40:
ää prosenttia maan taloudesta tavalla tai toisella. Tämä tosiasia on suomalaisten yrit-
täjien ja yritysten otettava huomioon toimiessaan Venäjällä aivan samoin kuin asioi-
dessaan Suomessa venäläisten kanssa.” (Kymen Sanomat 2.12.1999)

Venäläisten pelko tuli esiin myös maaseudun tunnelmista ja ovien lukitsemista 
koskevassa jutussa ”Luuta ovella on itärajalla katoavaa perinnettä” (HS 24.9.2000) 
. Jutun mukaan ”siinä missä Pohjanmaalla pelätään eläinaktivisteja, rajan tuntu-
massa varotaan venäläisiä”. Tämän jälkeen monen puhujan voimin painotetaan 
valtaosan venäläisistä olevan kunnollisia ja kerrotaan suomalaistenkin varastele-
van ja olevan vaaraksi. Juttu päättyy haastateltavan kommenttiin ”venäläisiä tääl-
lä pelätään ja syystäkin”. Toinen haastateltava on samaa mieltä, vaikka ” itse hän 
on tosin saanut olla rauhassa, mutta kylillä kiertää juttuja taloihin tunkeutuneista 
venäläisistä”.

Ryssistä ja ryssävihasta puhuminen. Sotien jälkeisinä YYA-vuosikymmeninä rys-
sä-sanan käyttöä pidettiin sopimattomana sanomalehdissä, mutta Neuvostoliiton 
hajotessa ryssittely vapautui myös lehtien palstoilla. Tämän tutkimuksen aineis-
tossa ryssistä puhuttiin monenlaisissa yhteyksissä, mutta ei juuri koskaan jutuissa 
esiintyneiden venäläisten nimityksenä. Ryssä-sanaan sisältyvät negatiiviset kon-
notaatiot ilmiselvästi tiedostettiin, eikä ryssistä puhuttu samaan tapaan negatii-
visessa leimaamistarkoituksessa kuin esimerkiksi edellä joensuulaisten koululais-
ten repliikissä. Joissakin jutuissa sana tuli esiin nimenomaan sellaisissa yhteyk-
sissä, joissa ryssittelyä pidettiin tuomittavana. Jutuissa haastateltujen venäläisten 
omat kommentit osoittavat, että ryssäksi nimittely ei ollut kovin yleistä, mutta sa-
nan loukkaavuus tiedostettiin: ”Muutaman kerran on koulusta palannut pahastu-
nut nuorimies ja kertonut muiden haukkuneen ryssäksi”, paluumuuttajaäiti kertoo 
poikansa kokemasta nimittelystä (Kaleva 26.6.2000).

Sotaan liittyvissä muisteloissa ryssä-sanaa käytettiin luontevasti, mutta yleen-
sä niin, että puhuttiin menneisyydestä sen ajan kielellä, nykyaikaan siirryttäes-
sä ilmaisu oli venäläinen. Taustoittavissa jutuissa puhuttiin suomalaisten vanhas-
ta ryssävihasta ja Kekkosen aikaa muistellessa käytettiin kotiryssä-sanaa. Viipu-
rista evakkoon lähtenyt kertoi sanoneensa: ”Älä anna koskaan ryssän lipun nousta 
salkoon” IS 21.2.2000). Hiukan keveämmin muisteltiin syöpäläisjutun yhteydes-
sä: ”Täi tuli veteraaneille erityisen tutuksi talvisodassa, missä pieneläimet piinasivat 
korsukansaa siinä missä ryssäkin.” (LK 19.3.2000) 
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Lapuan patruunatehtaan tarkkuusluodin 70-vuotismuistoksi julkaistussa tarinas-
sa ryssä-sana oli korvattu ilmeisestikin humoristisiksi tarkoitetuilla sota-ajan ter-
meillä:

”Tasan 60 vuotta sitten D47-luoti suhahteli pitkävaikutteista täsmälääkettä vihollisen 
päänmenoksi talvisodan rintamalla Kollaalla. Tarkka-ampujien aatelinen Simo Häyhä 
harvensi piippalakkien muonavahvuutta (--) Häyhä loistaa kaadoillaan ykkösenä kan-
sainvälisissä tilastoissa. Erään tiedon mukaan ampujavirtuoosin pystykorva olisi hau-
kahdellut oikosääristen pataljoonaan 542 vainoojaa.” (Ilkka 27.12.1999)

Venäläisyyden ja kommunismin tai punaisuuden yhdistäminen tuli esiin vain yh-
dessä vuoden 1918 tapahtumia käsitelleessä haastattelukatkelmassa: “Vapaussodas-
sa venäläiset joukot ja punaiset ottivat Vähänkyrön kylän haltuunsa ja Hissun isän pi-
ti paeta kotoa, kun ’oli joutunut ryssien tappolistalle’.Lapsille laitettiin henkensä pi-
timiksi punaiset käsivarsinauhat. Aleksanteri II:n kuva korjattiin seinältä äkkiä pii-
loon.” (LK 21.5.2000)

Suomalaisten aikaisempaan totalisoivaan venäläiskuvaan perustuen tarkastelin vie-
lä erikseen, esiintyikö lehtijutuissa ajattelumalleja, joissa Suomessa olevat venäläi-
set kytkettäisiin jotenkin nykyisen Venäjän politiikkaan. Mitään selviä esimerk-
kejä tästä ei löytynyt. Tutkimusaineiston perusteella suomalaisen julkisuuden ve-
näläiskuvassa Suomen venäläisiä ei kytketä naapurimaan politiikkaan.

Suomessa asuvia venäläisiä koskevien muiden tutkimusten perusteella voi olettaa, 
että vuonna 1989 haastattelupuheissa esiin tulleita hyvin negatiivisiakin venäläi-
siä koskevia ajattelumalleja esiintyy Suomessa edelleen yleisesti (Jaakkola 1999; 
Keskisalo 2004; Puuronen 2003). Sen sijaan uutisjournalismissa venäläisiä kos-
kevat ilmaukset olivat lähes puhtaita etniseen taustaan liittyvistä luonnehdinnois-
ta; ainakaan vanhoja negatiivisia stereotypioita ei juuri löytynyt. Aineistojen ja 
kontekstin erilaisuudesta huolimatta edellä kuvattu sanomalehtiaineiston vertai-
lu vuoden 1989 haastattelujen venäläispuheisiin on kiinnekohta teesilleni, jonka 
mukaan samalla kun lehtien kielelliset ilmaisut ovat näennäisen neutraaleja, toi-
seus tuotetaan huomaamattomammin keinoin.

Lehdissä venäläisten yhdistäminen vanhoihin negatiivisiin ajattelumalleihin ta-
pahtui ennen muuta juttujen teemojen painottumisen kautta: kun puolet jutuis-
ta koski venäläisten rikollisuutta ja näistäkin puolessa venäläisyys tuotiin esiin jo 
rikoksesta kertovan jutun otsikossa, on perusteltua olettaa juttujen vahvistaneen 
suomalaisten kulttuurisessa muistissa olevia venäläisiä koskevia negatiivisia stereo-
typioita. Vaikka venäläisiä ei yleensä määritelty mitenkään erityisesti, sekä posi-
tiiviset että negatiiviset luonnehdinnat tulivat esiin implisiittisesti, esimerkiksi ri-
kosjutuissa ironisen kuvauksen kautta. 

Vuonna 1989 venäläiset olivat etäisempiä, ja YYA-Suomen kunnon kansalaisuu-
den saattoi lunastaa luonnehtimalla heitä positiivisesti samalla kun arvosteli Neu-
vostoliiton järjestelmää. Suurelle osalle suomalaisista venäläiset olivat tuttuja vain 
median tai turistimatkojen pinnallisten kokemusten kautta, jolloin puheissa tu-
li esiin tietynlainen venäläisten eksotisointi. Reilussa vuosikymmenessä venäläis-
ten kuvaukset ovat arkipäiväistyneet, ja myös lehdet käsittelevät jutuissaan konk-
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88 Toimittaja Oivvio Polite pohtii Ruotsin joukkoviestimien rikosuutisoinnin ja totuuden 
suhdetta vertaamalla tilastoja ja rikosuutisointia. Hänen mukaansa yksittäisistä maahan-
muuttajien rikoksista kirjoitetaan kyllä yleensä totuudenmukaisesti. Mutta totuus ei raken-
nu vain yksittäisten juttujen faktojen pitävyydestä, vaan kokonaisuudesta: ”Jos kirjoitam-
me nuorista maahanmuuttajista vain tällaisia [rikos]juttuja, silloin tuotamme yhdessä val-
heen.” (Polite 1998, 125)

reettisia Suomessa asuvia venäläisiä eikä mielikuvien venäläisiä kuten kansalai-
set vuoden 1989 haastatteluissa. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta leh-
distä puuttui 1980-luvun haastatteluissa esiin tullut halventamalla tai ylistämäl-
lä erotteleva viritys.

5.6. Yhteenvetoa, analyysin ongelmia  
ja avoimeksi jääviä kysymyksiä
Edellä esitetyn analyysin perusteella voi pelkistäen todeta, että Suomessa asuvat 
tai täällä matkustavat venäläiset pääsevät suomalaisissa sanomalehdissä esiin en-
nen muuta kasvottomina rikollisina. He ovat uutisjournalismin kohteita, joiden 
vuorovaikutus suomalaisten kanssa on harvinaista, ja vähästäkin dialogista suo-
malaisten kanssa huomattava osa on kiinni jääneiden tai oikeudessa syytettyjen 
rikollisten dialogia oikeusviranomaisten kanssa. Kontaktihypoteesin näkökulmas-
ta venäläisistä kertova journalismi esittää enimmäkseen epätasa-arvoisia kontak-
teja. Jutuissa on vähän ”hyvässä ilmapiirissä” tapahtuvaa luontevaa vuorovaiku-
tusta ja dialogia suomalaisten ja venäläisten kesken. 

Analyysia ei voi kuitenkaan yleistää koskemaan venäläisten esittämistä suomalai-
sessa lehdistössä saati koko mediassa, koska aineistosta puuttuvat ulkomaansivu-
jen venäläisjutut ja muutkin venäläisiä Suomen rajojen ulkopuolella kuvaavat ju-
tut. Aineisto on kuitenkin kelvollinen kulttuuristen diskurssien uusintamisen tut-
kimisen (sekä menetelmän kehittämisen) näkökulmasta.

Mitä journalismi voisi sitten tehdä toisin? Suuriin mullistuksiin ei varmaan ole 
tarvetta, mutta journalismin ”parantamista” venäläisten esittämisessä voisi poh-
tia ainakin kolmella lohkolla. Ensinnäkin voisi pohtia, ovatko uutiskriteerit, et-
nisen taustan mainitseminen sekä muut esitystavat venäläisiä koskevissa rikosju-
tuissa samat kuin muiden kansallisuuksien kohdalla. Jatkoksi voi pohtia, onko ri-
kosjuttujen osuus venäläisiä koskevista jutuista kohdallaan. 88

Toiseksi voisi pohtia juttujen tekemistä vähemmän viranomaisnäkökulmasta. Se 
että viranomaiset puhuvat tavallisten kansalaisten puolesta näitä koskevissa asi-
oissa ei ole mitenkään erityisesti venäläisiin kohdistuva journalistinen käytäntö. 
Mutta se, että venäläiset – samoin kuin muut etniset vähemmistöt omissa asiois-
saan – saisivat paremmin oman äänensä kuuluviin heitä koskevissa ”viranomais-
jutuissa”, ei olisi vain suvaitsevaisuustyötä, vaan mitä ilmeisimmin aikaisempaa 
kiinnostavampaa journalismia.
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Kolmanneksi voisi pohtia positiivisessa hengessä kirjoitettujen Suomessa asuvia ve-
näläisiä kuvaavien ”suvaitsevaisuusjuttujen” tekemistä entistä keskustelevammik-
si. Muiden kuin rikosjuttujen analyysi osoitti, että niin verbaalinen kuin visuaa-
linenkin dialogi venäläisten ja suomalaisten kesken toi juttuihin kontaktin ja sa-
mastumisen mahdollisuuden. Monissa jutuissa juuri vuorovaikutuksellisuus ra-
kensi venäläisten luontevaa kuulumista me-yhteisöön suomalaisten kanssa. Hyvän 
journalismin näkökulmasta sama tasa-arvoinen vuorovaikutus olisi tietenkin hyvä 
kohdistaa myös moniin journalismin kohteina oleviin suomalaisryhmiin.

Pyrkimystä dialogisuuteen ei pidä tulkita mekaanisesti, sillä lehdissä eri ihmisryh-
mien vuorovaikutus rakentuu kokonaisuuden eikä vain yksittäisten juttujen ra-
kenteen kautta. Venäläisten ja muiden tahojen vuorovaikutus juttutasolla on sit-
tenkin vain rajoitettu näkökulma lehden ja journalismin dialogisuuden tutkimi-
sessa. Sanomalehti sellaisenaan on vuorovaikutuksellinen ”tori”, jossa eri toimijat 
ja intressit kohtaavat niin toisensa kuin lehtien lukijat (Luostarinen 1994, 30–33;  
Pietilä & Sondermann 1994). 

Tori journalismin metaforana on tosin ongelmallinen. Torille voi kävellä kuka ta-
hansa, tehdä ostoksensa ja keskustella periaatteessa kenen kanssa tahansa. Torilla 
usein myös eri etniset ryhmät kohtaavat tasa-arvoisemmin kuin muualla yhteis-
kunnassa. Sanomalehdessäkin eri ihmiset ja intressit kohtaavat, mutta olkoon kes-
kustelu kuinka vilkasta tahansa, mukana olijat eivät voi osallistua siihen omilla eh-
doillaan ja omista lähtökohdistaan. Sanomalehdessä journalisti organisoi muiden 
puheita, ja tasa-arvoisen liikkumisen ja puhumisen sijasta valtaosa ihmisistä istuu 
mykkänä katsomossa. Toriin verrattuna erityisen toisarvoisessa asemassa ovat et-
nisten vähemmistöjen edustajat. Siinä mielessä tori on hyvä metafora, että se on 
hyvä tavoite: sellainen tori pitäisi luoda. (Beckman 2003, 21–29)

Lähteiden ja vastalähteiden esiin pääsyä tutkiessaan Luostarinen kommentoi jour-
nalistien tavanomaista käsitystä, jonka mukaan riittää, että erilaiset äänet ja nä-
kökulmat pääsevät esiin journalismin kokonaisuudessa. Tuon ajattelutavan mu-
kaan lähteiden tasapainoa yhden jutun sisällä ei pidetä välttämättömänä. Kiistä-
mättä tämän ajattelutavan perusteluja Luostarinen toteaa, että satunnaisesti uuti-
sia seuraavan lukijan kannalta olisi parempi, jos eri intressiryhmät voisivat ottaa 
mittaa toisistaan samassa jutussa. (mt., 184–189)

Reunasen mukaan on luontevaa ajatella journalismia jatkumona, jossa eri näkö-
kulmat ja intressiryhmät voivat ilmestyä eri jutuissa, eri päivinä ja jopa eri viesti-
missä. Hän puoltaa tätä muun muassa sillä perusteella, että lukija seuraa asiaa osa-
na ajankohtaista tematisaatiota, jolloin korjaavat puheenvuorot voidaan julkaista 
myös eriaikaisesti. (Reunanen 2003, 219–220) 

Sekä Luostarisen että Reunasen pohdinnat liittyvät argumentoivaan poliittiseen 
journalismiin. Luostarisen erittelemä Persianlahden sodan uutisointi ja Reunasen 
kohteena ollut valtion budjetin käsittely olivatkin prosesseja, joita moni lukija to-
dennäköisesti seurasi kokonaisuuksina. Etnisyyttä tai konkreettisesti venäläisyyttä 
koskevassa journalismissa ei ole samalla tavalla kysymys temaattisesta prosessista, 
vaan enimmäkseen erillisistä jutuista. Kun tavoitteena on etnisten vähemmistöjen 
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edustajien hyväksyminen tasaveroiseksi yhteisön jäseniksi, silloin sellainen jour-
nalismi, jossa vähemmistöt esiintyvät tasa-arvoisessa dialogissa muiden ihmisten 
kanssa, saattaa olla monologisia juttuja paremmin toiseutta purkavaa.

Kaikkiin juttuihin ei tietenkään pidä väkisin tai keinotekoisesti tunkea vuorovai-
kutusta, eikä muodollinen dialogisuus sinänsä takaa etnisten ryhmien tasa-arvoi-
suutta, mikä tuli edellä hyvin esiin ”dialogisten” rikosjuttujen kohdalla. Samoin 
journalisti voi rakentaa juttuun vuorovaikutuksellisuutta suomalaisten kanssa 
muutenkin kuin änkeämällä joka juttuun etnisten vähemmistöjen ja valtaväes-
tön edustajia keskinäiseen keskusteluun. Edellä kuvasin, miten dialogisuutta voi-
daan tuottaa verbaalisen dialogin järjestämisen lisäksi kuvien ja taiton avulla tai 
asioiden dialogisuudella.

Sanotun perusteella voisi spekuloida suomalaisen journalismin asenteellisuudes-
ta suhteessa venäläisiin. Vaikka joillakin yksittäisillä toimittajilla olisikin negatii-
vinen suhtautuminen venäläisiin, viittaaminen asenteisiin ei ole mielestäni päte-
vä selitys. Päinvastoin voisi väittää, että asenteellisella tasolla suomalainen jour-
nalismi monin tavoin pyrkii etnisen suvaitsevaisuuden lisäämiseen. Venäläisten 
kohdalla tämä tuli esiin monien juttujen aihevalinnoissa ja ilmaisukeinoissa, jois-
ta paistoi läpi pyrkimys vaikuttaa venäläisiä koskeviin ennakkoluuloihin ja histo-
riallisiin jäänteisiin. Ehkäpä suvaitsevaisuusjuttujen tekemisen pontimena on ollut 
myös itse koettu rikosjuttujen paljoudesta johtuva vino kuva venäläisistä.

Voi myös pohtia, johtuuko venäläisiä koskevien juttujen yksiäänisyys journalisti-
seen kulttuuriimme kuuluvista uutisjournalismin rutiineista, vai ovatko taustal-
la kulttuurisen muistimme venäläisiä ja muitakin etnisiä vähemmistöjä vieroksu-
vat ajattelumallit. Arvelen, että painokkaammin asiaan vaikuttavat journalismin 
työkäytännöt ja uutisjournalismin rutiinit. Tietenkin on mahdollista, että kult-
tuurisessa muistissamme olevat venäläisiä koskevat negatiiviset ajattelumallit ovat 
tiedostamattomina (joskus myös tiedostettuina) taustalla esimerkiksi venäläisiä 
koskevien rikosuutisten valintakriteereitä, otsikointia ja ilmaisutapoja koskevissa 
ratkaisuissa. Yhtä perustellusti voi arvella, että tietoinen pyrkimys tasapainottaa 
suomalaisten negatiivista kuvaa venäläisistä on taustalla monissa hyvin positiivis-
sävyisissä ”suvaitsevaisuusjutuissa”.

Menetelmien toimivuus. Puhujarakenteen ja dialogisuusportaiden perusteella mää-
ritelty dialogisuus osoittautui tarkemmassa analyysissa hyvin ongelmalliseksi vuo-
rovaikutuksen kuvaajaksi. Rikosjutuissa oli muodollista dialogisuutta oikeussa-
lissa syytettyjen venäläisten rikollisten ja suomalaisten tuomarien välillä. Muissa 
jutuissa oli niukasti muodolliseen puhujarakenteeseen perustuvaa dialogia, mut-
ta jos otetaan visuaalinen vuorovaikutus ja puhujien esittämien asioiden pohjal-
ta rakentuva dialogisuus huomioon, dialogisten juttujen määrä kasvoi yli kaksin-
kertaiseksi.

Keskustelevuuden analyysin avuksi kehitellyt dialogisuusportaat auttoivat kyl-
lä jäsentämään puhetekojen vuorovaikutusta, mutta analyysimalli ei ole riittävä 
edes määrälliseen analyysiin kuvaamaan etnisyyteen liittyvien juttujen dialogi-
suutta. Mitä ilmeisimmin malli sopii paremmin jotain konkreettista teemaa kos-
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kevan argumentoivan tekstin keskustelevuuden kuvaamiseen. Etnisyyttä koske-
vassa kirjoittelussa tällainen teema voisi olla esimerkiksi uuden ulkomaalaislain 
käsittely journalismissa. Silloin kun aineisto koostuu etnisyyttä koskevan jour-
nalismin koko laajasta kirjosta, verbaalisissa ilmaisuissa ja kuvissa on niin paljon 
sävyjä, että niiden sijoittaminen määrällisen analyysin joskus väkivaltaisesti ra-
jaaviin raameihin ei ole ehkä lainkaan niin mielekästä kuin niiden kuvaileva ana-
lyysi esimerkkitapausten kautta.

Luvussa 5.5.2 kuvattu venäläisiä koskevien juttujen keskustelevuuden erittely dia-
logisuusportaiden avulla voisi olla yksi tapa kehittää suurten lehtiaineistojen mo-
nitorointiin liittyvää määrällistä erittelyä. Sellainen analyysi on suuritöistä, ja eri-
tyisesti useita koodaajia käytettäessä dialogisuuden asteen luokittelussa tulee mel-
koisia ongelmia päästä luotettaviin ja yhdenmukaisiin koodauksiin. Kun tutki-
muksen tavoitteena on virittää keskustelua toiseuden tuottamisesta journalismis-
sa, pienehköjen aineistojen laadullinen erittely tuntuu mielekkäämmältä kuin pu-
hetilanteiden kontekstien ja niihin liittyvien retoristen keinojen kuvaaminen mää-
rällisen sisällön erittelyn avulla. Mutta ilman määrälliseen erittelyyn perustuvaa 
aineiston jäsentämistä kokonaiskuva aineistosta ja myös sen laadullinen analyy-
si jäisi köyhemmäksi.

Reunanen (2003) päätyi omassa tutkimuksessaan erittelemään tekstin kerron-
nallisia rakenteita, esitystekniikoita ja merkitysten sävyjä kehittelemänsä hyvin 
tarkan määrällisen sisällönanalyysin avulla. Sen lisäksi hän täydensi määrällistä 
erittelyä laadullisilla aihelma-analyyseilla. Itse päädyin painottamaan laadullista 
analyysia. Yhtenä perusteluna on tutkimustemme tavoitteiden ja aineistojen eri-
laisuus. Kun Reunasen aineistona oli selkeään poliittiseen argumentaatioon pe-
rustuva budjettijournalismi, oma venäläisiä koskeva aineistoni on teemoiltaan ja 
juttutyypeiltään huomattavasti hajanaisempi. Kun Reunasen tavoitteena oli nel-
jän erilaisen lehden juttujen esitystavan kokonaisvaltainen hahmottaminen julki-
sen keskustelun näkökulmasta ja lehtien vertailu, oman analyysini tavoitteet ovat 
huomattavasti vaatimattomammat. En pyri venäläisiä koskevien juttujen kerron-
nallisen rakenteen kokonaisvaltaiseen erittelyyn, vaan laadullisen analyysini ta-
voitteena on kiinnittää huomiota toiseuden tuottamiseen tai purkamiseen liitty-
viin ilmaisukeinoihin, niiden funktioihin ja niihin sisältyviin tulkintapotentiaa-
leihin. Teemoiltaan moninaisen etnisyysaineiston analyysissa käsityöläismäinen 
ja yksittäisiin esimerkkeihin perustuva laadullinen erittely tuntuu mielekkääm-
mältä vaihtoehdolta.

Tutkimuksen eteneminen määrällisestä dialogisuuden portaiden luokittelusta tark-
kaan juttukohtaiseen laadulliseen analyysiin osoitti havainnollisesti, että määräl-
liset suhteet antavat kyllä yleiskuvan, mutta tulokset saattavat johtaa harhaan, jos 
analyysia ei täydennetä juttutason laadullisella analyysilla. Määrällisesti venäläi-
siä käsittelevät kirjoitukset näyttivät olevan hivenen useammin dialogisia kuin esi-
merkiksi juutalaisia tai romaneja koskevat jutut. Tämä perustui kuitenkin suu-
relta osin siihen, että suuri osa ”dialogisista” jutuista oli oikeusselostuksia ja riko-
suutisia, jotka mitä ilmeisimmin uusintavat negatiivisia stereotypioita venäläisis-
tä sen sijaan, että ne auttaisivat kontaktihypoteesin mukaisessa vuorovaikutuk-
sen rakentamisessa. Yksi mahdollisuus analyysin kehittämiseksi olisi tutkimus-
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kohteen rajaaminen siten, että rikosjutut sulkeistettaisiin pois (ainakin määrälli-
sestä) tarkastelusta.89

Tutkimuksen yksi tulos onkin, että määrällinen dialogisuuden erittely ei riitä; 
konkreettinen analyysi ei yksiselitteisesti vahvistanutkaan hypoteesejani ja olet-
tamuksiani. Samalla analyysi jälleen kerran osoitti, että tekstianalyysissa laadul-
lisen ja määrällisen tutkimusotteen yhdistäminen on hedelmällistä. Töttö (2000, 
16) vertaa kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta sahan ja kirveen käyttöön: 
se on kuin halonhakkuuta, jossa puita vuoroin poikkisyyhyn sahataan (määrälli-
nen tutkimus) ja syiden suuntaisesti kirveellä halkaistaan (laadullinen tutkimus). 
Saunapuiden teossa tarvitaan molempia: pyöreät puut palavat huonosti, mutta han-
kala on sahaamatonta puutakaan halkaista.

Venäläisiä koskevien juttujen tarkemmassa erittelyssä tuli jälleen kerran esiin mää-
rällisten jakaumien ongelmallisuus, koska epäselviä ja tulkinnanvaraisia luokitte-
luja niin paljon. Määrällisen erittelyn tekeminen opettaa ainakin yhden asian, ni-
mittäin suhtautumaan kriittisesti kansainvälisiin ja muihinkin määrällisiin vertai-
lututkimuksiin. Sisällön erittelyn päämerkitys onkin aineiston jäsentämisessä; jat-
koanalyysissa voidaan sitten mennä juttutason ilmaisukeinojen erittelyyn ja tul-
kintaan. En kuitenkaan vielä hylkäisi määrällistä sisällön erittelyä kelvottomana 
enkä ehdota määrällisen monitoroinnin korvaamista suppeampien aineistojen laa-
dullisella analyysilla. Monitorointia voisi kyllä kehittää enemmän digitaalisia ar-
kistoja hyödyntäväksi, jolloin voitaisiin kohtuullisin resurssein jäsentää aikaisem-
paa suurempia tekstimassoja ja näin saadun yleiskuvan perusteella keskittyä vain 
muutamiin muuttujiin ja niiden tarkempaan analyysiin. 

Etnisen ryhmien keskinäisen yhteisymmärryksen ja vuorovaikutuksen kehittä-
misessä journalismin dialogisuus on mitä ilmeisimmin tärkeä asia, mutta mene-
telmänä dialogisuuden analyysi ei ollut kovin helppo tämän teeman yhteydes-
sä. Journalismin keskustelevuuden analyysi dialogisuuden portaiden avulla so-
pii luontevammin argumentoivaan tekstiin, jossa jutut liittyvät kiinteämmin sa-
maan teemaan ja puhujat puhuvat useammin samasta asiasta. Esimerkkinä tällai-
sesta teemasta olen jo aikaisemmin tuonut esiin ydinjätteen loppusijoitusta koske-
neen mediaseurantatutkimuksen (Raittila & Vehmas 2001). Dialogisuuden ana-
lyysi on helpommin hallittavissa ja tulkittavissa, kun on kysymys selkeään poliit-
tiseen ratkaisuun tähtäävästä aiheesta ja argumentoivista jutuista. Etnisiä vähem-
mistöjä koskevassa juttuavaruudessa dialogisuuden analyysi osoittautui huomat-
tavasti mutkikkaammaksi.

89 Ennen pitkälle meneviä yleistyksiä on muistettava myös se, että venäläisiä koskevat ju-
tut olivat tältä osin poikkeuksia verrattuna muihin etnisiä vähemmistöjä koskeviin juttui-
hin (muista vähemmistöistä ei ollut läheskään niin paljoa rikos- ja oikeusjuttuja). Lisäksi 
on syyttä ottaa huomioon, että suuri osa ”dialogisista” rikosjutuista oli yhden lehden (Ky-
men Sanomat) oikeusselostuksia.
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6. Yhteenvetoa ja päätelmiä  
kolmen osatutkimuksen perusteella
Kolmea osatutkimusta yhdistää kulttuurisen muistin käsite, vaikka olen tutkinut 
tuon muistin ilmenemistä eri menetelmin. Etenin haastattelupuheissa esiin tule-
van venäläisten toiseuden analyysista (luku 3) tarkastelemaan virolaisia ja venä-
läisiä koskevaa toiseutta suomalaisessa journalismissa (luvut 4 ja 5). Kolmannes-
sa luvussa analyysin kohteena oli haastattelugenre ja kulttuuristen ajattelumalli-
en ja puhetapojen ilmeneminen henkilökohtaisella tasolla. Neljännen ja viidennen 
luvun tutkimusten kohteena oli uutisgenre eli kulttuuristen ajattelumallien ilme-
neminen julkisuuden tasolla. 

Kulttuurisessa muistissa olevan toiseuden tarkastelun lisäksi kolmea tutkimusta 
yhdistävänä tekijänä on tekstien tutkimisen metodologinen ja metodinen pohdin-
ta. Vaikka tutkimusaineistoina olivat erityyppiset tekstigenret, konstruktionistinen 
näkökulma tekstien tutkimiseen yhdistää kaikkia projekteja.

Venäläisiä koskevien haastattelupuheiden analyysin keskeinen tulos oli erilaisten – 
sekä myönteisten että kielteisten – kulttuuristen ajattelumallien esiintyminen sa-
mojen henkilöiden puheissa. Keskustelun aiheesta ja vuorovaikutustilanteesta riip-
puen haastateltavien puheesta oli erotettavissa viralliseen Suomen ja Neuvostolii-
ton ystävyyspolitiikkaan liittyvä yya-koodi sekä kansalaisten arkipuheeseen liitty-
vä arkikoodi. Pohdin haastateltavien puheen sisällön ja retoristen keinojen vaihte-
levuutta puheen funktioiden näkökulmasta, ja yksi keskeinen funktio oli haasta-
teltavien tietoinen tai tiedostamaton pyrkimys ilmaista itseään ”kunnon kansalai-
sena”. Suhteessa venäläisiin kunnon kansalaisuus merkitsi kaikkien ihmisten yh-
denvertaisuutta eli venäläisten kuvaamista samanlaisiksi kuin muutkin ihmiset. 
Puhumalla venäläisistä hyvin positiivisesti haastateltavat saattoivat tasapainottaa 
muuten kovin negatiiviseksi kokemaansa puhettaan Neuvostoliitosta.

Haastattelut tehtiin aikana, jolloin venäläisten muutto Suomeen oli minimaalisen 
vähäistä, ja Suomen ”vanhat” venäläiset olivat vaiettu vähemmistö. Tämä mer-
kitsi sitä, että venäläisistä puhuttiin Neuvostoliiton asukkaina, itärajan takaisina 
ulkomaalaisina. Siinä suhteessa tilanne 2000-luvun alussa on kokonaan toinen, 
kun venäläiset ovat suomalaisille yhtäältä naapurimaan asukkaita, toisaalta Suo-
men suurin maahanmuuttajaryhmä. Kun venäläisistä 1980-luvulla puhuttiin oi-
keastaan yksinomaan ”Neuvostoliitto-diskurssissa”, 2000-luvun Suomessa venä-
läisistä puhutaan paitsi ”Venäjä-diskurssissa” myös maahanmuuttajina ja Suomen 
suurimpana etnisenä vähemmistönä.
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Historiallisessa taustoituksessa (luku 3.1.) kuvattua ryssävihaa ei esiintynyt yh-
denkään haastateltavan puheissa heidän ”omana mielipiteenään”. Jossain määrin 
venäläisten vihaaminen ja halveksiminen tuli esiin siten, että haastateltavat kom-
mentoivat toisten ihmisten puheita ja suhtautumista venäläisiin samalla itse tor-
juen vihamielisen suhtautumisen. Vuodesta 1918 alkaen 1970-luvulle saakka suo-
malaisten käsitys venäläisistä oli eriytynyt poliittisen kannan perusteella. Vuoden 
1989 haastatteluissa venäläisiä koskeva puhe ei ollut enää kovin voimakkaasti po-
liittisin perustein eriytynyt, vaikkakin suhtautuminen sosialismiin ja Neuvosto-
liittoon määritti vielä jossain määrin venäläisiä koskevia puheita.

Jos venäläisiä koskevia haastattelupuheita tarkastellaan viidennessä luvussa ku-
vatun kontaktihypoteesin näkökulmasta, haastateltavien omat selonteot vahvisti-
vat monin tavoin henkilökohtaisten kontaktien purkaneen venäläisiin kohdistu-
via pelkoja ja vihaa. Kontaktien merkitys ei kuitenkaan ollut pelkästään negatii-
visia ennakkoluuloja purkava, sillä joissakin tapauksissa venäläisten kohtaaminen 
olikin ollut kokemus, jossa käsitys venäläisistä iloisina ja ystävällisinä oli menet-
tänyt uskottavuutta. Ehkä juuri kontaktien puutteen vuoksi 1980-luvun haastat-
telupuheissa esiintyi ylipositiivista venäläisyyden eksotisointia.

Estonia-onnettomuuden uutisoinnin analyysissa painottui uutisjournalismin erityi-
nen ja poikkeuksellinen konteksti, äkillinen katastrofi. Tutkimuksen keskeinen 
tulos oli kulttuurin syvärakenteissa olevien virolaisia koskevien ajattelumallien 
aktuaalistuminen mediateksteissä. Virolaisten toiseus tuli esiin siten, että he esiin-
tyivät onnettomuusuutisoinnissa uhreina, autettavina ja suomalaisten myötätun-
non kohteina. Kohteena olo toi esiin vanhan isoveli-pikkuveli-asetelman: suoma-
laiset esiintyivät mediassa auttajina ja pelastustyön sankareina, jotka antoivat tu-
keaan merimiestaidoiltaan ja muutenkin perässäkulkijana tulevalle Virolle. Vi-
rolaiset esiintyivät mediassa suomalaisten pikkuveljenä, jolle oli jäänyt neuvosto-
kauden pikkutakki päälle. Uutisjournalismiin olennaisena kuuluva faktuaalista-
minen sekä pyrkimys pelkistettyyn koherenttiin tarinaan tuottivat onnettomuu-
den ensi vaiheen uutisointiin virolaisia syyllistävän näkökulman, vaikka tuon ta-
rinan rakentamiseen osallistuneet journalistit tietoisella tasolla varoivatkin viro-
laisten ennenaikaista leimaamista syyllisiksi. 

Estonia-onnettomuuden ensivaiheen uutisointi on esimerkki siitä, miten kriiseis-
sä ja muissa yllättävissä tilanteissa journalistisia rutiineja ohjaamaan nousevat kie-
len ja kulttuurin kantamat todellisuuden jäsentämisen tavat. Journalismi toimii 
”automaattiohjauksella” (ks. Heikkilä et al 2002), mikä mahdollistaa sen, että la-
tentteina taustalla olevat kulttuuriset ajattelumallit alkavat suunnata uutistuotan-
non rutiineja: lähteiden ja näkökulmien valintaa, verbaalista ja visuaalista ilmai-
sua. Toisaalta journalistit ovat monien kriisien yhteydessä oppineet erityisesti va-
romaan stereotyyppisiin käsityksiin perustuvaa leimaamista; tämäkin tuli esiin 
niin Estonia-onnettomuuden kuin vuoden 2001 syyskuun 11. päivän uutisoin-
nin yhteydessä (Apunen 2002).

Välillisesti Estonia-uutisointi rakensi myös venäläisiä koskevia kulttuurisia ajattelu-
malleja ja puhetapoja, kun virolaisuus onnettomuuden yhteydessä kytkettiin – 
enimmäkseen implisiittisesti – menneeseen neuvostoaikaan ja sitä kautta venäläi-
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syyteen. Onnettomuuden syitä pohtineen pakinoitsijan ilmaus ”Estonian turman 
aiheutti ryssäksi kiinnitetty rekka” tiivistää pariin sanaan voimakkaasti virolaisia 
merimiehiä negatiivisesti leimaavia konnotaatioita1. Samalla lause aktuaalistaa ja 
uusintaa kulttuurisessa muistissamme olevaa kuvaa venäläisyydestä.

Venäläisten toiseus suomalaisessa journalismissa. Muutamia poikkeuksia lukuun 
ottamatta venäläisten toiseus uutisjutuissa ei rakentunut negatiivisen leimaamisen 
tai stereotypioiden esittämisen kautta. Venäläisten toiseutta rakentamassa olivat ri-
kosuutisten hallitseva osuus, suomalaisten ja venäläisten keskinäisen dialogin puute 
”suvaitsevaisuusjutuissa” sekä viranomaisten hallitseva asema puhujina. Venäläisten 
toiseutta purkavina piirteinä olivat ennen muuta (muiden kuin rikos)juttujen vi-
suaalinen dialogisuus sekä asioihin liittyvä dialogisuus suomalaisten kanssa.

Kun edellä puhuin rakentumisesta enkä rakentamisesta, tarkoitukseni ei ollut 
passiivimuodolla hämärtää sanottavaa. Kysymys on siitä, että rakentaminen viit-
taisi journalistien intentionaaliseen toimintaan. Tulkintani mukaan venäläisten 
toiseuden rakentajana on pikemminkin ”kulttuurin pitkä käsivarsi”, joka toimi-
tuksen selän takaa ”pääsee puuttumaan merkitysten tuotantoon yli ja ohi toimitta-
jan tietoisten pyrkimysten” (Pietilä 1995, 205).

Historiallisessa taustoituksessa kuvatut ja osin myös haastattelupuheissa esiin tul-
leet venäläisiä koskevat negatiiviset kulttuuriset ajattelumallit eivät tulleet esiin 
enää vuoden 2000 venäläisiä koskevissa uutisissa ainakaan eksplisiittisinä kuva-
uksina. Venäläisten yhdistyminen vanhoihin negatiivisiin ajattelumalleihin ilmeni 
ennen muuta juttujen teemojen painottumisen kautta: kun puolet jutuista koski 
venäläisten rikollisuutta ja näistäkin puolessa venäläisyys tuotiin esiin jo rikoksesta 
kertovan jutun otsikossa, on perusteltua olettaa juttujen vahvistaneen suomalaisten 
kulttuurisessa muistissa olevia venäläisiä koskevia negatiivisia stereotypioita. 

On tietenkin mahdollista, että suomalaisten kulttuurisen muistin venäläisiä kos-
kevat stereotypiat vaikuttivat uutisaiheiden, näkökulmien ja puhujien valintaan. 
Tutkimuksen perusteella asiasta ei voi päätellä mitään varmaa. Oman käsitykse-
ni mukaan venäläisjuttujen uutiskriteereihin, näkökulmiin ja puhujarakenteisiin 
ovat vaikuttaneet ensisijaisesti kaikkea uutistoimintaa koskevat työkäytännöt, ei 
venäläisyys. Tämä arvio ei sulje pois mahdollisuutta, etteivätkö venäläisiin liite-
tyt vanhat ajattelumallit saattaisi aktuaalistua jonkin äkillisen tapahtuman virit-
tämänä. Elokuussa 2000 tapahtunut ydinsukellusvene Kurskin uppoaminen Ba-
rentsin merellä2 aktuaalisti venäläisyyteen liitettyjä negatiivisia stereotypioita sa-
maan tapaan kuin Estonian uppoaminen aktuaalisti virolaisia venäläisyyteen liit-
täviä käsityksiä: Kursk-onnettomuutta koskevassa kirjoittelussa löytyi esimerkke-
jä, joissa holtiton turvallisuuskulttuuri, leväperäisyys ja valehteleminen yhdistet-
tiin ”venäläiseen kansanluonteeseen” (Leivonniemi 2001). Puhe kansanluontees-
ta olemuksellistaa Kursk-onnettomuuden yhteydessä esiin tulleet tiedotus- ja tur-

1 Seura 14.11.1994; ks. Raittila 1996a, 163.

2 Kurskin uppoamista koskevat uutiset eivät kuuluneet tutkimusaineistooni, jossa analysoi-
tavina olivat vain Suomen venäläisiä koskevat jutut.
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vallisuuskäytännöt osaksi venäläisyyttä aivan eri tavalla kuin esimerkiksi puhu-
minen Venäjän tiedotuspolitiikasta ja työkulttuurista.

Vuoden 1918 jälkeiseen myyttiseen venäläiskuvaan kuulunut venäläisyyden politi-
sointi ja sen kytkeminen Venäjän uhkaavuuteen ei tullut esiin vuoden 2000 uuti-
sissa. Venäläisten kuvaukset olivat arkipäiväistyneet niin, että myöskään vuoden 
1989 haastatteluissa esiin tullut käsitys venäläisistä erityisen ystävällisinä ja sydä-
mellisinä ihmisinä ei juuri ilmennyt lehtijutuissa.

Vuoden 2000 venäläisiä koskevassa uutisoinnissa on kysymys pitkän jatkumon 
yhdestä vaiheesta. 1900-luvun alun viholliskuvasta on edetty neuvostokauden vi-
rallisen ystävyyspolitiikan kautta ”normaaliin” tilanteeseen, jossa sen paremmin 
kommunisminvastaisuus kuin itsesensuuri eivät enää säädelleet venäläisiä koske-
vaa journalismia. Venäläisten esillä olo sanomalehdissä liittyi Venäjän ohella ja si-
jasta yhä enemmän maahanmuuttoa ja suomalaisen yhteiskunnan monikulttuu-
ristumista koskevaan keskusteluun. Tässä keskustelussa venäläiset eivät olleet enää 
iloisia, sydämellisiä ja uhkaavia naapurimaan asukkaita, vaan yhä tavallisemmiksi 
muuttuvia oman maan naapureita, journalismin tuottaman kuvan mukaan usein 
myös yksinäisiä, työttömiä ja rikollisia.

Se, ettei uutisteksteistä löytynyt asenteellisen ennakkoluuloista tai vihamielistä 
suhtautumista venäläisiin, saattaa kuvastaa koko suomalaisessa yhteiskunnassa 
tapahtunutta muutosta. Mutta yhtä lailla voi olla kysymys poliittisesti korrektin 
journalismin ja kansalaisyhteiskunnan puheiden etääntymisestä toisistaan. Keski-
salon (2001 ja 2004) tutkimus joensuulaisten koululaisten keskuudessa toi esiin, 
miten suomalaisnuorten puheissa perinteiseen ryssävihaan perustuvat ajattelumal-
lit yhdistyivät kaikkia ulkomaalaisryhmiä koskeviin maahanmuuttovastaisiin ajat-
telumalleihin. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan yli puolet venäläisistä maa-
hanmuuttajista ilmoitti joutuneensa rasistisen rikoksen – useimmiten solvauksen 
– kohteeksi viimeksi kuluneen vuoden aikana (Jasinskaja-Lahti et al 2002, 95).

Venäläisyys ja virolaisuus suomalaisuudessa. Kun pohditaan toiseuden esiinty-
mistä ja sen tuottamista kuvattujen tutkimusprojektien yhteydessä, on ajankoh-
tien ja aineistojen erilaisuuden lisäksi otettava huomioon historiallisten Viro- ja 
Venäjä-diskurssien erilaisuus. Venäjää koskevia vuosisatoja vanhoja ajattelumalle-
ja ja myyttejä uusinnettiin aktiivisesti kaikkien ideologisten koneistojen voimin 
1920-30-luvuilla ja erityisesti sota-aikana. Virolla ei koskaan ole ollut yhtä kes-
keistä merkitystä suomalaisten kansallisen identiteetin synnylle kuin Venäjällä, 
eikä suhteessa virolaisuuteen ole ollut vastaavaa eri ideologisia koneistoja läpäi-
sevää mielipiteenmuokkausta. Siksi ei voida puhua ”yleistyneestä virolaisuudes-
ta” samassa mielessä kuin suomalaisen kulttuurin ”yleistyneestä venäläisyydestä”. 
Samastaminen venäläisyyteen sekä isoveli-pikkuveli -asetelma ovat olleet vain as-
pekteina suomalaisten virolaisia koskevissa ajattelumalleissa.

Estonia-onnettomuutta ja venäläisiä koskevia mediatekstejä voi tarkastella myös 
suhteessa suomalaisen identiteetin rakentumiseen. Molemmissa tapauksissa jour-
nalismi rakensi suomalaisten ylemmyyttä ja paremmuutta suhteessa virolaisiin ja 
venäläisiin. Erittäin selvästi se tuli esiin Estonian tapauksessa, kun journalismin 
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kuvaama suomalaisten pelastajien sankaruus sekä suomalaisten journalistien toi-
minta Virossa (Raittila 1996a, 168-177) toivat implisiittisesti esiin pikkuveli Vi-
ron jälkeenjääneisyyttä. Nuo pikemminkin satunnaisina viittauksina kuin tarkoi-
tuksellisesti esiin tulleet piirteet ja niiden kautta implisiittisesti esiin tullut ajatus 
neuvostokauden itäisestä tartunnasta uusinsivat hierarkkisia ajattelumalleja suo-
malaisten paremmuudesta suhteessa sekä venäläisiin että virolaisiin. Venäläisiä 
koskevassa vuoden 2000 uutisaineistossa suomalaisten paremmuus tuotettiin ju-
tuista muodostuvalla kokonaisuudella, jossa yleistetty venäläisyys rakentui yhtääl-
tä rikosuutisten massasta, toisaalta suvaitsevaisuusjutuista, joissa venäläiset olivat 
suomalaisten hyväntahtoisuuden kohteina.

Uusia kysymyksiä. Tämän(kään) tutkimuksen tuloksena eivät ole niinkään vasta-
ukset alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin, vaan uudet kysymykset ja mahdol-
liset tutkimusaiheet. Sekä Estonia-onnettomuutta että venäläisiä koskevan journa-
lismin yhteydessä painotin journalismin rutiininomaisten työkäytäntöjen merki-
tystä toiseutta tuottavien tekstien synnyssä. Sen pohjalta nouseekin tärkeä jatko-
tutkimuksen aihe: olisi syytä tarkemmin tutkia journalistisia työkäytäntöjä muu-
tenkin kuin lopputuotosten eli mediatekstien perusteella.

Toinen tarkempaa tutkimusta odottava kohde on journalismin dialogisuuden ja 
median ulkopuolella tapahtuvan vuorovaikutuksen suhde. Omassa analyysissa-
ni asia jäi hypoteesin tasolle, ja sen pohjalta työtä voisi jatkaa yleisötutkimuksen 
suuntaan (vrt. Ridell 1998, 295–298).

Edelliseen liittyen, etnisten vähemmistöjen ja valtaväestön mediassa tapahtuvaa 
dialogia ja etnisten vähemmistöjen esittämistä yleisemminkin voisi tutkia koh-
dennetusti sosialisaation näkökulmasta (ks. Mead 1934, Berger & Luckmann 
1994/1966). Tällainen tutkimus olisi jo paljon lähempänä sosiaalipsykologista 
seurantatutkimusta kuin varsinaista journalismin tutkimusta.

6.1. Metodin kehittelyn arviointia
Tässä teoksessa kuvattujen tutkimusprojektien aikana olen kulkenut pitkän ja 
mutkaisen tien yhteiskuntatieteellisessä metodiviidakossa. Aloitin nuorison Neu-
vostoliitto-käsityksiä koskevalla survey-tutkimuksella, mutta jo silloin täydensin 
sitä teemahaastattelujen ja lomakekyselyjen avovastausten laadullisella analyysilla. 
Siitä alkaen olen pyrkinyt yhdistämään määrällisten ja laadullisten menetelmien 
käytön eri tutkimusaiheiden yhteydessä. Venäläisiä koskevien teemahaastattelujen 
analyysissa laadullinen ote painottui enemmän. Estonia-tutkimuksen yhteydessä 
määrällinen ja laadullinen ote olivat alusta alkaen suurin piirtein yhtä paljon mu-
kana. Etnisyysprojekti oli alkuvaiheessa painottuneesti määrällistä sisällön eritte-
lyä, mutta päätösvaiheessa palasin jälleen laadullisen analyysin pariin.

Empiirisiä tutkimuksia tehdessäni metodologinen ja konkreettinen tutkimusmenetel-
mien ja -”tekniikoiden” kehittely on ollut päivittäinen pohdinnan aihe. Missään 
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vaiheessa ei ole ollut kysymys tietyn teorian tai menetelmän ”soveltamisesta” 
käytäntöön, vaan menetelmien kehittelystä kiinteässä yhteydessä konkreettis-
ten tutkimusongelmien ja empiirisen aineiston kanssa. Joko tai -pohdinnan si-
jasta olen kokeillen yhdistellyt kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia aineistoja ja me-
netelmiä ja pohtinut niiden hedelmällisyyttä aineiston ja siitä tehtävien tulkin-
tojen kannalta.

Neuvostoliittoa ja venäläisiä koskevien haastattelupuheiden arvioinnissa seura-
sin suomalaisessa keskustelussa tuolloin ajankohtaista diskursiivista ja lingvististä 
käännettä (Kantola 2002; Töttö 1997, 11-43). Kiinnostukseni kielen ja kulttuu-
rin tutkimisen teoreettisiin kysymyksiin oli käytännöllinen ja aineistolähtöinen. 
Vuosituhannen vaihteessa suomalaisessa journalismin tutkimuksessa puhuttiin 
keskustelullisesta käänteestä (Ridell et al 2002, 135), joka konkretisoitui muun mu-
assa kansalaisjournalismia koskevassa teoreettisessa keskustelussa ja siihen liitty-
vissä journalistisissa kokeiluprojekteissa (Heikkilä 2001; Kunelius 1999). Mah-
dollisesti jälkimmäinen käänne ja siihen liittyvä teoreettinen keskustelu vaikutti 
mediaseurantatutkimusteni sisällön erittelyn painotuksiin, ja ainakin se suuntasi 
ajatuksiani juttujen dialogisuuden analysoinnissa.

Määrällisen ja laadullisen yhdistäminen. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyy-
sin rinnakkaiseen käyttöön liittyy kysymys triangulaatiosta, eri menetelmin ja eri 
yhteyksissä hankitun tutkimustiedon yhdistämisestä (Lehto 1998, 224-227; Ko-
tilainen 2001, 64-67). Triangulaation tavoitteena voi olla tutkimuskohteen koko-
naisvaltaisempi ymmärtäminen tai sitten tulosten pätevyyden ja luotettavuuden 
varmistaminen. Triangulaatiolla voidaan tarkoittaa tutkimusaineistojen, useiden 
tutkijoiden tai teorioiden näkökulmien huomioon ottamista, mutta itse tarkoi-
tan sillä ennen muuta eri menetelmin saatujen tulosten yhdistämistä saman tut-
kimusongelman ratkaisuun. Joissakin tapauksissa analysoin samaa aineistoa eri 
menetelmin – kuten venäläisiä koskevien sanomalehtijuttujen puhujarakenteen 
ja dialogisuuden erittelyssä – joskus taas nojaudun eri aineistoihin – kuten venä-
läisiä koskevien lomaketutkimusten ja haastattelupuheiden retoriikan analyysin 
yhdistämisessä. 

Lehto (mt., 226) kuvaa triangulaatiota perinteisen survey-tutkimuksen ”paran-
tamisen” näkökulmasta, jolloin laadullinen tutkimus korjaa perinteisen surveyn 
puutteita. Omissa tutkimuksissani laadullinen analyysi ei ole ollut vain määräl-
listä tutkimusta tarkentava apulainen, vaan tulkinnan kannalta tasa-arvoinen 
menetelmä. Triangulaatio ei ole ollut analyysissani vain tulosten summaamista, 
vaan myös eri menetelmien kritiikin ja niiden antamien tulosten relevanssin ar-
vioimisen apuväline.

1980-luvun lopulla toteutetut survey-tutkimukset (luku 3.3.2) antoivat yleisku-
van eri ikä- ja sosiaaliryhmien suhtautumisesta venäläisiin. Määrällisen lomake-
tutkimuksen tulokset osoittivat myös, miten suhtautuminen venäläisiin oli yhte-
ydessä vastaajien poliittisiin mielipiteisiin. Survey-tutkimus oli keino saada koko 
Suomen väestöä koskevaa tietoa kohtuullisin kustannuksin. Teemahaastattelujen 
analyysi ei kumonnut lomaketutkimusten antamaa yleiskuvaa suomalaisten suh-
tautumisesta. Samalla kun se tarjosi monipuolisen kuvan suomalaisen kulttuu-
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rin venäläisiä koskevista puhetavoista, se auttoi ymmärtämään lomaketutkimuk-
sen tulosten rajallisuutta. Haastattelupuheiden analyysi osoitti, että suomalaisten 
venäläisiä koskevat puheet eivät olleet joko venäläisiä vieroksuvia tai positiivisesti 
suhtautuvia, vaan vastaukset olivat tilannesidonnaisia, ja positiiviset ja negatiiviset 
aspektit saattoivat esiintyä samojen haastateltavien puheissa.

Estonia-tutkimuksen yhteydessä sekä määrälliseen sisällön erittelyyn että jour-
nalismin ilmaisukeinojen laadulliseen analyysiin käytettiin samaa aineistoa. On-
nettomuuden syytä ja syyllisyyttä koskevien lausumien määrällinen erittely an-
toi yleiskuvan esitettyjen argumenttien määrällisestä jakaumasta; ilman sitä nel-
jännessä luvussa esitettyä retoristen piirteiden erittelyä voitaisiin pitää mielivaltai-
sesti ja satunnaisesti valittujen tekstikatkelmien tutkimisena. Määrällisen sisällön 
erittelyn keinoin olisi kuitenkin ollut mahdotonta tai ainakin erittäin suuritöistä 
löytää ja osoittaa neljännessä luvussa kuvattu onnettomuuden syytarinan raken-
tuminen sekä faktuaalistaminen ja muut retoriset keinot Estonian virolaisen mie-
histön syyllisyyden rakentajina.

Etnisiä vähemmistöjä ja venäläisiä koskevan sanomalehtiaineiston analyysissa trian-
gulaatio toimi siten, että tuhansien juttujen määrällisestä puhujarakenteen ana-
lyysista edettiin samasta aineistosta erotetun osa-aineiston tarkempaan määrälli-
seen dialogisuuden erittelyyn. Sitä tarkennettiin vielä ilmaisukeinoja painottaval-
la juttutason vuorovaikutuksen analyysilla, jonka tulokset osoittivat, että tutki-
muksen lähtökohtana ollut ajatus vuorovaikutuksesta toiseuden tuottamisen se-
littäjänä oli ongelmallinen. Päättelin, että muodollisen puhujarakenteen analyysi 
sopii huonosti niin moniulotteiseen ja -teemaiseen aiheeseen kuin rasismi ja etni-
syys. Mitä ilmeisimmin se sopii paremmin aiheisiin, joissa tutkimuksen kohtee-
na on rajatumpi teema-alue ja toimijoina ovat selkeästi toisistaan eroavat intres-
siryhmät. Puhujarakenneanalyysin tausta-ajattelu onkin lähempänä habermasi-
laista argumentoivan keskustelun ihannetta kuin etnisen toiseuden voittamiseen 
liittyvää kontaktihypoteesia.

Yleistettävyys ja relevanssi. Luotettavuuden lisäksi tutkimustuloksilta edellyte-
tään yleistettävyyttä; survey-tutkimuksissa yleistettävyys on itsestään selvä vaa-
timus. Alasuutarin (1989b) mielestä yleistettävyys ei ole laadullisessa tutkimuk-
sessa edes järkevä tavoite. Hänen mukaansa laadullisen kulttuuritutkimuksen ta-
voitteena on tutkittavan ilmiön paljastaminen ja selittäminen; tutkimuksen teh-
tävänä on ”kultturisen kieliopin” löytäminen ja esittäminen, mikä taas auttaa ym-
märtämään kulttuurisia säännönmukaisuuksia ja edistää järkiperäistä keskustelua 
yhteiskunnallisista asioista. Alasuutarin esittämä kulttuurinen kielioppi on yleisen 
etsimistä yksittäisiä ilmiöitä tutkimalla; eli sittenkin on kyse yleistämisestä, jota ei 
kuitenkaan tehdä todistelemalla ilmiön yleisyyttä.

Laadullinen tutkimus sopii sellaisiin tutkimusaiheisiin, joissa tutkittavan piirteen 
yleisyys ei ole olennaisin kysymys. On ilmiöitä, joiden yhteydessä on tärkeää tie-
tää, mikä on mahdollista, vaikka se olisikin poikkeuksellista. Etnisten stereoty-
pioiden yleisyyttä voidaan mitata survey-tutkimuksilla, mutta ne eivät useinkaan 
kerro tutkittavien syrjivien käytäntöjen tai rasististen mielipiteiden intensiteetis-
tä. Ennakkoluuloisten ja vihamielisten ajattelumallien ilmenemistapojen tunte-
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minen on vähintään yhtä tärkeää kuin tieto siitä, miten väestö jakautuu suvaitse-
viin ja ennakkoluuloisiin.

Venäläisiä koskevien haastattelupuheiden erittelyn perusteella päättelin, että pu-
heen ristiriitaisuuksia ja niiden yhteydessä käytettyjä retorisia piirteitä erittelemällä 
voi paljastaa piileviä ajattelumalleja ja ennakoida yhteisön kulttuuriseen muistiin 
perustuvia mahdollisia kehitystrendejä. Tämäntyyppisessä analyysissä yksikin ta-
paus voi riittää aineistoksi, yhdestäkin havainnosta voidaan löytää joku yleispätevä 
piirre, jonka yleisyyden tutkiminen kuuluu taas määrällisen tutkimuksen alaan. 
En pyri todistamaan, että haastattelukatkelmien kautta esiin tulevat venäläisiä kos-
kevat ajattelumallit olisivat yleisiä tai tyypillisiä suomalaisessa kulttuurissa. Sen si-
jaan väitän, että esitetyt ajattelumallit kuuluvat osina suomalaiseen kulttuuriin, ja 
että niiden retoristen piirteiden erittely voi kertoa suomalaisesta kulttuurista mo-
nia olennaisia asioita, joita tilastollinen yleistäminen ei tavoita.

Estonia-onnettomuuden syytarinan rakentumisen kuvaus, virolaisten merimiesten 
syyllisyyttä rakentavien lauserakenteiden analyysi tai venäläisiä koskevien uutis-
ten dialogisuuden puute eivät riitä määrittämään koko suomalaisen journalismia. 
Mutta ne ovat esimerkkejä käytännöistä, joiden muuttamisesta voidaan käydä kes-
kustelua perustellummin kuin tavanomaisena mielipiteiden vaihtona..

Diskurssianalyyttistä pienten aineistojen laadullista tutkimusta ja ylipäänsä yhteis-
kuntatieteilijöiden siirtymistä kielen tutkimukseen on syytetty todellisuuden tut-
kimusta väisteleväksi muoti-ilmiöksi3. Arvostelu on syytä ottaa vakavasti; yhteis-
kuntatieteilijöillä on edessään niin paljon sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ko-
ko ihmiskunnan tulevaisuutta koskevia ongelmia, että tutkijoiden eristäytyminen 
niistä omiin kiinnostaviin metodikokeiluihinsa olisi eettisesti vastuutonta.

Kielen ja diskurssien tutkiminen – niin kuin mikä tahansa muukin tutkimus – voi 
olla suurten yhteiskunnallisten ongelmien kiertämistä. Mutta se ei ole irrottautu-
mista todellisuuden tutkimisesta. Kieli ja diskurssit ovat myös todellisuutta, ja osa-
na yhteiskunnan sosiaalista ja kulttuurista todellisuutta ne vaikuttavat muun to-
dellisuuden kehitykseen. Esimerkiksi venäläisiä koskevat diskurssit – puhetavat 
ja sosiaaliset käytännöt – ovat reaalista todellisuutta, jonka tänne viime vuosina 
muuttaneet venäläiset kokevat jokapäiväisessä elämässään (Jasinskaja-Lahti et al 
2002; Lamberg 1999; Keskisalo 2001 ja 2004; Puuronen 2003, 197–200).

Potter ja Wetherell painottavat rasismia koskevan haastattelupuheen diskurssi-
analyyttisen tutkimuksensa yhteiskunnallista merkitystä sillä perusteella, että 
siinä kiinnitetään huomio sekä puheen lingvistiseen rakenteeseen että sen sisäl-
töön. Tutkimus auttaa ymmärtämään, miten rasistiset selitykset ovat haastattelu-
puheessa rakentuneet ja miten niitä pyritään puolustelemaan. Tämän tiedon pe-
rusteella on mahdollisuus oppia ymmärtämään, miten rasistisia kulttuurisia ajat-

3 Keskustelu laadullisesta tutkimuksesta ja yhteiskuntatieteiden ”kielellistymisestä” todel-
lisuutta väistelevänä muoti-ilmiönä oli vilkasta 1980- ja 1990-luvun vaihteessa, ja 2000-lu-
vun alussa samaa kritiikkiä esitetään osittain uusin, osittain vanhoin voimin (ks. Itkonen 
1988 ja 2003; Rajanti 1992; Töttö 2001).
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telumalleja voidaan heikentää ja muuntaa. (Wetherell & Potter 1988, 182-183)  
Mielestäni tämä koskee myös käsityksiä venäläisyydestä, virolaisuudesta ja yleen-
säkin ennakkoluuloja ja stereotypioita, jotka vaikeuttavat kansojen välistä yhteis-
työtä ja yhteisymmärrystä.

6.2. Kulttuuriset ajattelumallit ja asenteet
Asenne tyypillisimmillään merkitsee positiivista tai negatiivista suhtautumista jo-
honkin asiaan. Asenteet ovat mukana kulttuurisessa muistissa, mutta käsitteelli-
sesti ne eroavat kulttuurisista ajattelumalleista ja puhetavoista. Asenteista puhu-
taan yleensä mielipidetutkimusten yhteydessä, jolloin tarkastelun kohteena voi-
vat olla asenteiden lisäksi arvot ja mielipiteet. Suhosen (1999, 11) mukaan nämä 
voidaan jäsentää hierarkkiseksi järjestelmäksi, jonka huipulla olevat arvot ilme-
nevät asenteiden johdonmukaisuutena, ja asenteet puolestaan ovat mielipiteiden 
johdonmukaisuutta.

Aloitin venäläisyyden tutkimuksen asennetutkijana. Ennen kolmannessa luvussa 
kuvattuja teemahaastatteluja tehtyjen survey-tutkimusten (ks. Raittila 1993, 256-
313) analyysi oli tyypillistä kvantitatiivista asennetutkimusta, jota olisi voitu täy-
dentää ja syventää tavanomaisella haastattelupuheiden laadullisella kuvailulla ku-
ten tein aikaisemmin koululaisten Neuvostoliitto-kuvaa tutkiessani (ks. Raittila 
1988). Haastateltavien vastauksia olisi voitu tarkastella heidän ajatustensa ilmauk-
sina, jolloin olisi voitu pohtia venäläisiä koskevien asenteiden syitä, mm. miten ne 
liittyvät haastateltavien sosiaaliseen taustaan, elämänkokemukseen ja persoonal-
lisuuteen. Kolmannen luvun teemahaastattelujen analyysissa en kuitenkaan yrit-
tänyt tulkita haastateltavien ajatuksia, asenteita tai tietoisuutta, vaan yksilöiden 
haastattelupuheiden analyysin perusteella tulkitsin kulttuurin tasoa. 

Kun tutkimuksissani olen eritellyt kulttuurisia ajattelumalleja ja niiden yhtey-
dessä käytettyjä retorisia keinoja, ei tavoitteeni ole ollut selvittää sen paremmin 
haastateltujen kuin journalistienkaan asennoitumista venäläisiin tai virolaisiin4. 
En ole tulkinnut haastateltaviani tai journalisteja ennakkoluuloisiksi tai suvaitse-
vaisiksi persoonallisuuksiksi (vrt. Adorno et al. 1950), vaan olen pohtinut kult-
tuurin tasolla ajattelumallien funktioita, niiden uusintamista ja aktuaalistumista 
kontekstin mukaan. Niin yksilötason haastattelupuheiden kuin julkisuuden ta-
son uutistekstien perusteella on tietenkin mahdollista tehdä johtopäätöksiä lau-
sumien esittäjien asenteista, mutta silloin joutuisimme jatkuvasti pohtimaan lau-
sumien esittäjien motiiveja ja rehellisyyttä.

4 Venäläisiä koskevan myönteisen tai kielteisen asennoitumisen taustalla voivat olla osittain 
samat ajattelumallit, vain eri tavoin painottuneina ja järjestyneinä. Esimerkiksi venäläisten 
iloluontoisuutta kuvaava ajattelumalli voi liittyä sekä venäläisten välittömyyttä korostavaan 
positiiviseen asenteeseen että venäläisten lyhytjänteisyyttä korostavaan negatiiviseen asen-
teeseen. Esimerkiksi Topeliuksen Maamme-kirjan kuvaus Iivana-rengistä mahdollistaa nä-
mä molemmat tulkinnat (ks. luku 2.3.).
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Asenne- ja mielipidetutkimusten tulkinnan ongelmia pohtiessaan Eskola (1985) 
painottaa ihmisen tajunnan ristiriitaisuutta. Esimerkiksi kun kysytään haastatel-
tavan mielipidettä Venäjän uhkasta tai venäläisistä ihmisistä, tämän päässä voi ris-
teillä monenlaisia ja keskenään ristiriitaisia ajatuksia venäläisistä. Se, mitä hän kan-
nakseen ilmaisee, riippuu paljon haastattelutilanteesta ja muista kontekstitekijöis-
tä, ja vastauksen tulkinta hänen asenteekseen on hyvin ongelmallista. Luonnolli-
sesti konteksti voidaan ottaa huomioon ja kehitellä yhä hienovaraisempia asenne-
mittareita, mutta tutkittavien ”todellisten” asenteiden ja mielipiteiden etsimisessä 
heidän puheeseensa sisältyvät piilevät ja keskenään ristiriitaiset ajattelumallit jää-
vät yleensä tarkastelun ulkopuolelle.

Puheen ristiriitaisuudet ovat ongelmia tutkijalle, joka etsii taustalla olevia asentei-
ta, kun taas diskurssianalyyttisessä ja retorisessa lähestymistavassa ristiriidat ovat 
keskeinen puheen funktioita koskevien tulkintojen perusta. Kun asenteita tutkiva 
psykologi on kiinnostunut yksilöiden psyyken tapahtumista, diskursiivinen psy-
kologia kiinnittää huomiota historiallisesti ja sosiaalisesti rakentuneisiin tiloihin. 
(Billig 1996, 216–222) Historian – siis kulttuurisen muistin – ja sosiaalisen kon-
tekstin painottaminen ristiriitaisen puheen tulkinnassa erottaa oman diskursiivi-
sen lähestymistapani sekä asennetutkimuksesta että ensisijaisesti vuorovaikutus-
kontekstia painottavasta keskusteluntutkimuksesta.

Kulttuuriset ajattelumallit vaikuttavat ihmisten asenteisiin ja vastaavasti asennoi-
tuminen vaikuttaa siihen, miten ihmiset puheessaan ”käyttävät” kulttuurisia ajat-
telumalleja. Kaikki haastateltavien puhetavat ja ajattelumallit eivät kuitenkaan ku-
vaa tutkittavien asenteita, vaikka niillä saattaakin olla tärkeä merkitys yhteiskun-
nan asenneilmastoon, jota van Dijk nimittää sosiaaliseksi kognitioksi. Van Dij-
kin puhe sosiaalisesta kognitiosta merkitsee tietoisuuden, asenteiden ja suhtautu-
misen painottamista. Vaikka itse painotan kulttuuriseen muistiin kuuluvia ajat-
telumalleja ja sosiaalisia käytäntöjä tietoisuuden ja asenteiden sijaan, näkemykse-
ni mediadiskurssien ja niiden ulkopuolisten diskurssien suhteista on saman kal-
tainen kuin van Dijkillä.

Van Dijkin mukaan etniset ennakkoluulot tuotetaan ja uusinnetaan diskursiivi-
sesti, kun jokapäiväisen elämän kokemukset muotoillaan ja uusinnetaan puheen 
kautta. Etniset asenteet omaksutaan ensisijaisesti puheen (ja tiedotusvälineiden) 
kautta, ei niinkään välittömän vuorovaikutuksen ja havainnoinnin tuloksena. Pu-
he uusintaa sen, mikä on tulkittu erilaisista joukkotiedotusvälineiden tai institu-
tionaalisista teksteistä. Nämä viestinnällisen uusintamisen prosessit käsittävät pu-
hujan kokemusten ja uskomusten vuorovaikutuksen erilaisten sekä julkisuuden et-
tä henkilökohtaisten keskustelujen kautta omaksuttujen ”ulkopuolisten” diskurs-
sien kanssa. Haastateltavat eivät useinkaan muista konkreettisia viestintätapah-
tumia ja niiden sanomia, mutta käytännössä he abstrahoivat ja yleistävät niiden 
pohjalta merkityksiä, uskomuksia ja mielipiteitä uudessa kontekstissa. (van Dijk 
1987, 23-24; ks. myös Eldridge, 1989, 84)

Juuri ylläkuvattu ihmisten päivittäisten keskinäisten diskursiivisten käytäntöjen 
ja median esittämien diskursiivisten käytäntöjen yhteys on se perusta, johon kon-
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taktihypoteesin pohjalta esittämäni jatkohypoteesi nojaa. Jos median ja sen ulko-
puolisten diskursiivisten käytäntöjen suhteet rakentuvat van Dijkin kuvaamalla 
tavalla ”sosiaalisessa kognitiossa”, se tukee teesiä journalismin dialogisuuden mer-
kityksestä etnisten ryhmien välisten suhteiden kehittymiselle myös median ulko-
puolella. Se ”ideologinen merkitys”, jota dialoginen journalismi rakentaa, ei ole 
yksinomaan dialogin osapuolten puheiden sisällössä, vaan ennen kaikkea vuoro-
vaikutuksessa sinänsä.

Mikä sitten on analysoimieni haastattelupuheiden ja journalististen tekstien suhde 
toisiinsa ja kulttuurisiin ajattelumalleihin? Minkäänlaista suoraa yhteyttä vuoden 
1989 haastatteluilla ja vuoden 2000 lehtijutuilla ei ole; tuskinpa kukaan noiden 
juttujen kirjoittajista oli tekemiäni haastatteluja lukenut. Yhteys rakentuu molem-
pien tekstien tuottajien kuulumisesta samaan kulttuuripiiriin ja siten saman ve-
näläisiä ihmisiä koskevan ”lausumien arkiston” potentiaaliseen käyttäjäkuntaan. 

Ennen lausumien arkiston käytön pohdintaa on syytä täsmentää haastattelupuhei-
den ja journalististen tekstien erilaisuus. Teen sen genren käsitteen avulla. Pohdin 
erityisesti sitä, miten genre mahdollisesti määrittää tavan, jolla kulttuuriset ajat-
telumallit aktuaalistuvat ja ilmenevät yhtäältä haastattelupuheessa, toisaalta jour-
nalistisessa työssä. Tällöin joudutaan pohtimaan, miten teemahaastattelut ja jour-
nalistiset tekstit toimivat genreinä ja miten genre mahdollisesti rakenteistaa kult-
tuurisessa muistissa olevien ajattelumallien ilmenemistapaa.

Teemahaastattelutekstille on ominaista sen synty vuorovaikutustilanteessa haas-
tattelijan ja haastateltavan välillä. Tuo vuorovaikutustilanne ja siihen liittyvät his-
toriallinen ja haastateltavan henkilökohtainen konteksti ovat rakenteistamassa kes-
kustelun yhteistuotoksena syntyvää haastattelutekstiä. Teemahaastattelugenrel-
le on ominaista melko standardoitu haastattelutilanne, mutta se ei edellytä, että 
haastateltavan puheen sisältö tai esitystapa olisivat standardoituja. Ainakin omis-
sa venäläisiä koskevissa haastatteluissani pyrin saamaan esiin niin ilmaisuiltaan 
kuin sisällöiltäänkin mahdollisimman heterogeenista puhetta, ja mielestäni myös 
onnistuin tässä. Juuri haastattelupuheiden moninaisuus oli niiden retoristen kei-
nojen funktioita koskevien tulkintojen perusta.

Uutisgenrelle puolestaan on ominaista journalistisen kulttuurin ja siihen liitty-
vien rutiinien ja työkäytäntöjen rooli uutistekstin rakenteistajana. Samoin kuin 
teemahaastatteluissa, myös uutistekstin tuotannossa historiallinen ja ajankoh-
taan liittyvä tilannekonteksti sekä toimittajan henkilökohtaiset valinnat vaikut-
tavat tekstin muotoon ja sisältöön. Uutisjournalismille on kuitenkin tyypillistä, 
että uutinen kirjoitetaan journalistiseen kulttuuriin vakiintuneiden muotosään-
töjen mukaan: uutisen kirjoittajana on yhtä paljon journalistinen kulttuuri kuin 
tapahtuman tekstiksi muuntava toimittaja (Tuchman 1978). Rikosuutisissa kaa-
voittunut esitystapa saattaa ohjata vielä vahvemmin tekstin tuotantoa kuin mo-
nissa muissa uutistyypeissä.

Teemahaastattelussa on kysymys yksilötason puheesta ja vuorovaikutuksesta, kun 
taas journalismi on julkista puhetta. Teemahaastattelugenre on samanaikaisesti 
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osa arkipuheen diskurssia ja osa yhteiskuntatieteellistä diskurssia5, ja uutisgenre 
puolestaan on osa journalistista diskurssia (Kunelius 1996, 100–102). Molempia 
sitoo yhteen ja molempien taustalla on sama kulttuurin taso. Kulttuurisesti yhtei-
nen ”lausumien arkisto” on niin haastateltavien kuin lehtijuttua kirjoittavien toi-
mittajien ”käytettävissä”.

Se mitä venäläisistä tai virolaisista kussakin konkreettisessa tilanteessa sanotaan 
tai kirjoitetaan, rakentuu toisessa luvussa kuvatulla tavalla siten, että ajankohtai-
set tapahtumat ja puheet yhdistyvät kulttuurisen ”arkistomme” venäläisiä ja viro-
laisia koskevien ajattelumallien ja puhetapojen kanssa. Tässä on kysymys artiku-
laatiosta, jossa henkilökohtaiseen tasoon liittyvä psyykkinen yhdistyy diskursii-
viseen ja yksilön puhunta kulttuuriseen, ja kaikki tapahtuu aina tietyssä konteks-
tissa, joka rakenteistaa tuota ”yhdistymistä” (Hall 1999, 253-255). Samalla syn-
tyneet uudet tekstit tulevat osaksi yhteistä ”kulttuurista arkistoa”; julkiset journa-
listiset tekstit luonnollisesti merkittävämmin painottuneina kuin yksityisen haas-
tateltavan puhe, joka tulee muiden kuin häntä haastattelevan tutkijan ”käytettä-
vissä olevaksi lausumaksi” vain, jos kyseinen tutkija sen jotenkin julkaisee tai 
rakentaa sen pohjalta uusia venäläisiä tai virolaisia koskevia lausumia. Näin venä-
läisiä ja virolaisia koskeva kulttuuristen diskurssien virta uusintuu ajattelumalli-
en ja puhetapojen arkistona.

Kulttuurinen muistimme sisältämä ”arkisto” on samanaikaisesti hidas ja joustava, 
kestävä ja jatkuvasti uudistuva. Kulttuurisessa muistissa olevat ajattelumallit ra-
kentuvat uudelleen sekä tietoisten että tiedostamattomien tekojen – ennen muuta 
puhetekojen – tuloksena. Journalismilla on keskeinen merkitys niin puhetekojen 
kuin visuaalisen ilmaisun kautta tapahtuvassa kulttuurisen muistimme uusintami-
sessa. Journalismin ja muun joukkotiedotuksen keskeinen merkitys ei perustu vain 
ajattelumallien esittämiseen, vaan ennen kaikkea niiden rooliin journalismin ul-
kopuolella tapahtuvan ajattelumallien rakentumisen kontekstoijana (Eskola 1985, 
15). Medioituneessa yhteiskunnassa joukkoviestintä on tärkein ”kontekstipinta” 
kaikille diskursiivisille muodostumille.

Niin kuin kaikki arkistot, kulttuurinen lausumien arkisto on aina vajaakäytössä. 
Tilanteen ja tarpeiden mukaan eri aikoina nojaudutaan eri hyllyjen antimiin. Esi-
merkiksi venäläisiä koskevasta puhetapojen ”arkistosta” on 1900-luvulla eri vai-
heissa ”poimittu” hyvin eri tavoin painottuneita elementtejä: 1917-22 sieltä poi-
mittiin – ja sinne tuotettiin! – venäläisten alempitasoisuutta ja uhkaavuutta kos-
kevia ajattelumalleja. Vastaavasti 1970-luvulla pakkoystävyyden vaiheen vakiin-
nuttua alettiin etsiä venäläisyydestä positiivisia yhteyksiä suomalaisuuteen; suo-
malaisten itäistä perinnettä ei nähty vain negatiivisena ja torjuttavana asiana, vaan 
voimavarana, suomalaisuutta rikastavana asiana. 

5 Tutkijan rooli teemahaastattelun toisena osapuolena tuo haastattelupuheeseen tiettyä kak-
sinaisuutta: se on samanaikaisesti henkilökohtaista ja ”virallista” puhetta. Haastateltava suh-
teuttaa puheensa sopivaksi tähän puoleksi viralliseen, puoleksi henkilökohtaiseen tilantee-
seen. Televisiouutisten katsomista koskevia haastatteluja analysoidessaan Peter Dahlgren 
kiinnitti huomiota, siihen miten henkilökohtainen ja julkinen diskurssi tulivat esiin samo-
jen haastateltavien puheessa – siis samaan tapaan kuin arkikoodi ja yya-koodi omien haasta-
teltavieni puheissa. (Dahlgren 1987, 8–10; ks. myös Ridell 1998, 113–125).
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6.3. Venäläiset ja virolaiset tulevaisuuden Suomessa
Jäsenyys Euroopan Unionissa edellyttää Suomelta suvaitsevaa monikulttuurista 
politiikka. Koska haluamme olla kunnon eurooppalaisia, opettelemme suvaitse-
maan niitä aivan samoja erivärisiä etnisiä ryhmiä, jotka vielä puoli vuosisataa sit-
ten kuvattiin suomalaissa koulukirjoissa sivistymättömiksi villeiksi. Myös näköpii-
rissä oleva työvoimapula luo edellytyksiä monietniselle yhteiskunnalle. Tietenkään 
ulkoinen pakko ja vierastyövoimaa vaativa Suomen väestörakenne eivät ole ainoi-
ta eivätkä ehkä painavimpiakaan syitä maahanmuuton hyväksymiselle. Mutta ne 
ovat esimerkkejä suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuuriympäristössä tapahtu-
neista muutoksista, jotka vaikuttavat suomalaisten suhtautumiseen siinä missä 
esimerkiksi Venäjän tai Viron oma kehitys.

Suomalaisten suhteessa venäläisyyteen vaikuttavat ristiriitaiset tendenssit: Venäjän 
kehitys ja sen suhteet Euroopan Unioniin ja Yhdysvaltoihin, Venäjän rikollisuuden 
kehitys, venäläisten maahanmuuttajien rooli suhteessa Suomen työvoimapulaan. 
Johdannossa viittasin siihen, kuinka Suomen ja Venäjän välisten uhka- ja vihol-
liskuvien analyysillä voi olla merkitystä laajemminkin pohdittaessa tulevaisuuden 
uusien uhkakuvien voittamisen mahdollisuutta. Vaikka tehty analyysi ei valmiita 
ja varmoja vastauksia annakaan, sen pohjalta voi optimistisesti nähdä muutoksen 
mahdollisuuden. Vaikka kulttuurisen muistimme varastoimat ajattelumallit ovat 
kestäviä, ne eivät ole ikuisia. Ennakkoluulojen ja negatiivisten stereotypioiden ak-
tuaalistumista voi myös ehkäistä, kun niiden olemassaolo tiedostetaan.

Venäläisten etnistä toiseutta on korostettu poliittisten suhdanteiden mukaan: 1800-
luvulla autonomian aikana venäläisten kanssa tultiin hyvin toimeen, vuoden 1918 
jälkeen opeteltiin vihaamaan venäläisiä ja syksyn 1944 poliittinen suunnanmuu-
tos pakotti taas positiiviseen suhtautumiseen. Suomalaisen identiteetin rakennus-
työssä 1900-luvun alussa venäläisyys kytkettiin tiiviisti uhkaavuuteen, kommu-
nismiin, ateistisuuteen ja moniin suomalaiselle elämäntavalle ja kulttuurille vierai-
siin piirteisiin. Nyt venäläisiä koskeva ideologinen viitekehys on rakentunut uudel-
leen. Venäläisiä koskeviin kulttuurisiin ajattelumalleihin ei enää sisälly samanlaisia 
poliittisia intressejä kuin vielä 1970-luvulla. 80-luvun puolivälistä eli Neuvosto-
liiton perestroikasta lähtien suomalaisten käsitykset venäläisistä ovat perustuneet 
yhä useammin omiin kokemuksiin tai joukkoviestinnän ristiriitaisiin sisältöihin 
ja yhä vähemmän poliittisiin ideologioihin tai Venäjän politiikkaan.

Myös virolaisiin suhtautumiseen vaikuttavat ristiriitaiset tendenssit. Estonia-
onnettomuuden yhteydessä esiin tulleet pikkuveli-asennoituminen sekä neuvos-
tokauden vaikutukset ovat menettäneet merkitystään, samoin virolaisten ja suo-
malaisten sukulaisuuden painottaminen. Virosta on tullut suomalaisten tärkein 
matkailukohde, ja monen suomalaisen yrityksen työvoimasta kasvava osa työs-
kentelee Suomenlahden eteläpuolella. Silti suomalaisessa journalismissa kuva vi-
rolaisista maahanmuuttajista on samaan tapaan rikosjuttujen leimaama kuin täs-
sä tutkimuksessa kuvattu venäläisten esittäminen sanomalehdissä (Raittila 2002, 
61-62; Raittila & Vehmas 2002, 32).

Olen edellä koko ajan puhunut kielessä ja kulttuurissa rakentuvasta toiseudes-
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ta. Nykyisessä globaalistuvassa maailmassa kansallisen kielen ja kulttuurin mer-
kitys saattaa olla vähenemässä. Tämän voisi ajatella merkitsevän, että suomalai-
sessa kulttuurissa eläneet ja uusintuneet etnisiä ryhmiä koskevat ajattelumallit ja 
puhetavat jäävät yhä enemmän fragmentaarisiksi palasiksi taustalle. Tämä mer-
kitsisi, että Venäjä ja venäläiset ei ole entiseen tapaan keskeisiä EU-Suomen kan-
salaisten identiteetin rakentumiselle.

Suomen ja Viron suhteet muuttuvat ratkaisevasti Viron EU-jäsenyyden vuoksi. 
Kun Suomi ja Viro kuuluvat samojen sisämarkkinoiden, vapaan liikkuvuuden ja 
yhteisen EU-lainsäädännön piiriin, virolaiset eivät ole entiseen tapaan ulkopuoli-
sia maahanmuuttajia, vaan saman yhtenevän Euroopan kansalaisia kuin suoma-
laiset. Suomalaisten avun ja hyvän tahdon kohteena ollut ”pikkuveli” muuttuu yhä 
useammin suomalaisten kilpailijaksi: virolainen työvoima pääsee vapaasti kilpai-
lemaan suomalaisten kanssa, ja samaan aikaan maiden välinen verokilpailu hou-
kuttelee suomalaisia yrityksiä ja ehkä ajan kuluessa myös työvoimaa Suomesta Vi-
roon. Vanhat toiseuden elementit suomalaisten ja virolaisten välillä heikkenevät, 
mutta kilpailutilanne voi synnyttää myös uusia.

Tämän kirjoittamisen aikaan syksyllä 2003 vilkastunut keskustelu Suomen ja Na-
ton suhteiden järjestämisestä saattaa merkitä vanhojen Suomen etuvartijaidenti-
teettiin liittyvien kulttuuristen ajattelumallien paluuta julkisuuteen. Nato-kes-
kustelu on jo aktuaalistanut kulttuurisen muistimme niitä lausumia, joissa tois-
tetaan ajatus Suomen roolista historiallisesti Länteen kuuluvana ja implisiittises-
ti jopa Lännen etuvartijana aina epämääräistä ja potentiaalisesti uhkaavaa Itää 
vastaan. Toistaiseksi tässä keskustelussa ei ole yhdistetty venäläisiä ihmisiä Venä-
jän alemmuuteen ja mahdolliseen uhkaan, mutta kulttuurisen ”arkistomme” hyl-
lyiltä nekin ajattelumallit on löydettävissä ja nykyaikaan sopiviksi moderoitavis-
sa. (ks. Rahkonen 2004)

Venäjä ja venäläiset saattavat saada myös uusia merkityksiä keskustelussa globaa-
lin terrorin ja rikollisuuden vaaroista. ”Terrorisminvastainen sota” saattaa joh-
taa erityisesti Aasiasta ja Afrikasta Eurooppaan suuntautuvan pakolaisuuden ja 
muun muuttoliikkeen entistä jyrkempään rajoittamiseen. Mikä on venäläisten 
tai Venäjältä käsin toimivien etnisten rikollis- ja terroristiryhmien rooli tässä ko-
konaisuudessa? Tutkimassani aineistossa puhuttiin kyllä rikollisliigoista, mutta 
lähes kaikissa rikosuutisissa oli sittenkin kysymys pikkurikollisuudesta globaaliin 
kansainväliseen rikollisuuteen ja terrorismiin verrattuna. Silti on mahdollista, et-
tä venäläisten Suomeen muuttamista koskeva keskustelu kytkeytyy tulevaisuudes-
sa yhä enemmän keskusteluun globaalista rikollisuudesta ja terrorismista. Tällai-
nen kehitys voisi antaa sytykkeitä populistiselle venäläisvastaisuudelle ja sen myö-
tä jo taustalle jääneen 1920- ja 1930-luvun vihollis- ja uhkakuvan aktuaalistumi-
selle. Journalismista paljon riippuu, muuttuuko ”yleistynyt venäläinen” uhkaku-
van suuntaan vai eriytetäänkö rikollisuus ja terrorismi entistä moninaisemmasta 
ja mahdollisimman vähän stereotyyppisestä ”yleistyneestä venäläisyydestä”.
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6.4. Journalismi ja toiseuden uusintaminen
Tämän tutkimuksen haastattelujen ja uutistekstien analyysin keskeisenä tavoit-
teena on ollut ymmärtää kulttuuristen stereotypioiden ja muiden ajattelumalli-
en roolia etnisen toiseuden uusintamisessa. Tämän lisäksi uutisjournalismin ana-
lyysilla on myös käytännöllisempi tavoite, nimittäin journalistinen itsereflektio ja 
sen kautta parempi journalismi.

Rasismi ja vieraita kulttuureja koskevat ennakkoluulot ovat syvällä suomalaisessa 
yhteiskunnassa, ja journalismi on vain yksi tekijä niiden uusintamisessa tai pois 
kitkemisessä. Kodin, koulun ja ihmisten päivittäisen välittömän vuorovaikutuk-
sen merkitys on keskeinen. Mutta journalismin erityismerkitys on siinä, että se 
vaikuttaa kaikkien muiden instituutioiden sisällä käytävään keskusteluun. Suo-
meen saapuneiden maahanmuuttajien määrä on moninkertaistunut 15 vuodes-
sa, ja varsinkin Etelä-Suomen ja yliopistokaupunkien katukuva on silminnähden 
”värillistynyt”. Tästä huolimatta suomalaisten suhteet etnisiin vähemmistöihin 
ovat pääasiassa mediasuhteita, ja esimerkiksi venäläisen suomalainen kohtaa mo-
nin verroin useammin lehtien otsikoissa kuin keskustelukumppanina.

Journalisti voi vaikuttaa, ketkä henkilöt ja mitkä instituutiot saavat äänensä kuu-
luviin julkisuudessa. Luonnollisesti journalistin omat tietoiset tai tiedostamatto-
mat asenteet saattavat vaikuttaa jutussa esiintyvien toimijoiden valintaan ja kon-
tekstointiin sekä siihen, ketkä pääsevät puhumaan omalla äänellään. Useimmin 
lähteiden ja puhujien valinnan taustalla lienevät kuitenkin rutiinit, sattumat ja ki-
reiden työaikataulujen asettamat rajoitukset.

Tutkimukseni eivät tietenkään anna koko kuvaa katastrofiuutisoinnista tai venä-
läisiä koskevan journalismin dialogisuudesta. Tämän niin kuin jokaisen tutki-
muksen näkökulma on rajallinen. Rajoitettukin näkökulma voi omalta osaltaan 
virittää keskustelua sellaisesta journalismin jokapäiväisestä ruisleivästä kuin uuti-
sen kirjoittamisen tavasta. Uutistyyppisten juttujen pikkutarkalla analyysilla olen 
pyrkinyt herättämään pohdintoja siitä, miten tuo jokapäiväinen rutiinityö saattaa 
olla tuottamassa ja ylläpitämässä etnisiä stereotypioita, joista noita uutisia kirjoit-
tavat journalistit tietoisella tasolla ilman muuta sanoutuvat irti.

Journalistiset rutiinit ja uutisjournalismin konventiot eivät ole satunnaisia, vaan 
historiallisen kehityksen tulos. Niiden kehityksen perustana on ollut ennen muu-
ta pyrkimys ”teollisen” uutistuotannon tehokkuuteen. Sen ohella niin journalis-
min tekijät kuin kriitikotkin ovat aina painottaneet journalismin yhteiskunnallis-
ta vastuuta sananvapauden ja demokratian puolustajana ja yhteiskunnallisen kes-
kustelun aloitteellisena organisoijana.

Suhteessa etnisiin vähemmistöihin journalismi paljolti toimiikin aloitteellisena 
keskustelun organisoijana. Esimerkkinä tästä ovat toimitusten aloitteesta synty-
neet maahanmuuttajien haastattelut, vähemmistöjen elämää Suomessa seuraavat 
juttusarjat tai maahanmuuttajien omiin kirjoituksiin perustuvat maahanmuutta-
jasivut. Yhtenä ongelmana näissä on ollut dialogin puute valtaväestön ja vähem-
mistöjen välillä. (Horsti 2002)
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Estonia-onnettomuuden uutisoinnissa keskeiseksi virolaisten merimiesten syylli-
syyttä rakentavaksi keinoksi osoittautui faktuaalistaminen, epävarmojen arvelujen 
muuttuminen faktoiksi journalistisen prosessin kuluessa. Faktuaalisuus sekä pyr-
kimys koherenttiin ja selkeään esitykseen on jokapäiväistä uutisjournalismissa, se 
kuuluu nykyaikaisen teollisen uutistuotannon olemukseen. Uutisjournalismin ny-
kyisten tuotantoehtojen vallitessa faktuaalistamisesta ei varmasti päästä eikä edes 
pyritä eroon. Silti on syytä kysyä, onko uutisen yritettävä olla niin ”tietävä”, onko 
journalismin tiedettävä asiat ihmisten puolesta? Erityisesti katastrofeissa, kriiseissä 
ja muissa suurissa kansallisissa ja kansainvälisissä kysymyksissä journalismi voisi 
kiinnittää erityistä huomiota tietojen epävarmuuteen, lähteiden intresseihin sekä 
oman uutistuotantoprosessinsa läpinäkyvyyteen (Luostarinen 2002, 279-283).

Uutisen ideologisuus voidaan nähdä sen sisältämissä asioissa, mutta kiinnosta-
vampi näkökulma on Althusserin rakenteelliseen ideologiateoriaan nojautuva aja-
tus ideologisuudesta uutisen rakenteessa ja tuotantoprosessissa. Faktuaalisuus ja 
asioiden tietäminen lukijoiden puolesta on uutisen rakenteellisen ideologisuuden 
keskeinen ominaisuus. Jos tätä ominaisuutta ei pystytä tai haluta murtaa muut-
tamalla uutistuotannon prosesseja, se olisi syytä tehdä läpinäkyväksi ja tiedostaa 
niin uutisten lukijoiden kuin tekijöiden keskuudessa. Uutistuotannossa faktuaa-
listamisen ideologinen rooli olisi syytä tiedostaa erityisesti katastrofien, terrori-is-
kujen tai suurten rikosten yhteydessä, joissa etniset stereotypiat nousevat helpos-
ti ohjaamaan ennenaikaista syylliseksi leimaamista.

Koherenttien tarinoiden rakentaminen tai epävarmojen oletusten faktuaalistami-
nen eivät ole ongelmia aina. Mutta silloin kun asiat ovat epäselviä ja ristiriitaisia, 
journalistit voisivat pikemminkin etsiä uusia selityksiä ja korostaa epävarmuut-
taan kuin tukeutua ilmeiseltä näyttävään. Erityisesti tämä koskee tilanteita, jois-
sa ennenaikaiset selitykset ja faktoiksi muutetut spekulaatiot saattavat syyllistää 
joitakin henkilöitä tai väestöryhmiä tai kun ne saattavat uusintaa kulttuurissa ole-
vaa etnosentrisyyttä.

Journalistin olisi hyvä pystyä kahden tason itsereflektioon: yhtäältä kulttuuristen 
myyttien, ajattelumallien ja ideologioiden, toisaalta oman työn rutiineihin liitty-
vien mekanismien tiedostamiseen. Molemmilla tasoilla on kysymys ideologioiden 
uusintamisesta, vaikka sitä ei itse tiedostettaisi.

Suhtautumisessa etnisiin vähemmistöihin ja rasismiin suomalainen journalismi on 
toiminut samanaikaisesti kulttuuristen stereotypioiden purkajana ja uusintajana. 
Rasististen ja syrjivien ajattelumallien purkaminen on tapahtunut ennen muuta 
kulttuuristen myyttien tiedostamisen kautta; sen jälkeen ne on voitu ottaa huo-
mioon jokapäiväisessä journalistisessa työssä. Journalistien itsereflektio etnisyyt-
tä ja rasismia koskevissa asioissa mitä ilmeisimmin toimii paremmin kuin omia 
työkäytäntöjä koskeva itsereflektio. Todennäköisesti myös perinteistä venäläisku-
vaa koskeva itsereflektio toimii paremmin kuin omien työkäytäntöjen ideologi-
suuden tiedostaminen.
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Eduard Said puhuu journalisteista intellektuelleina: Gramscin idean mukaisesti 
intellektuelli on jokainen, joka työskentelee millä tahansa alalla, joka liittyy tie-
don tuottamiseen ja jakeluun. Tiedon tuottamiseen osallistuvat käyttävät kiel-
tä ja siihen liittyviä kategorisointeja. Saidin mukaan intellektuellien – siis myös 
journalistien – on mahdollista tehdä valintoja: ei ole pakko mukautua vallitseviin 
kategorisointeihin, jotka huomaamatta jakavat ihmisiä ”meihin” ja Toisiin. (Said 
2001, 37-39, 63-67)

Toiseutta ja stereotypioita me emme voi poistaa, koska ne ovat kielen, identiteet-
tien ja sosiaalistumisen perustana. Suomalaiset aikanaan tarvitsivat – tai ainakin 
käyttivät – venäläisyyttä oman ”läntisen” identiteettinsä rakentamisessa. Euroo-
pan viime vuosien muutokset ja globalisaatio muuttavat toiseuden rajoja, mahdol-
lisesti niin, että suomalaiset, virolaiset ja venäläiset ovatkin samalla puolella suh-
teessa islamiin, afrikkalaisiin, aasialaisiin. Journalismilla on ratkaiseva merkitys 
siinä, mukaudummeko vai osaammeko suhtautua kriittisesti näihin meille itses-
täänselvyyksinä tarjottaviin ihmiskunnan luokitteluihin.
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Summary
Pentti Raittila: The Russians and the Estonians as Others to Finnish people.  
Case studies and developing of research methods.

Doctoral thesis, S.sc.  
University of Tampere, Department of Journalism and Mass Communication 
2004 

This work discusses the representations of otherness in Finnish culture, and it is 
based on three case studies. The first case deals with Russianism in the Finns’ in-
terviews performed in 1989. The second case discusses how Estonians were pre-
sented in Finnish media texts in connection with the sinking of the ferry Estonia 
in autumn 1994. The theme of the third case study is ethnicity and especially 
Russianism in Finnish newspapers in 1999-2000.

Throughout the work, there are two parallel narratives: First is the representation 
of otherness in the texts under review, and the second is how this otherness and 
its connection to Finnish cultural memory could be studied. Methodologically, 
constructive thinking, the idea of the dialogic nature of language and the con-
text-bound meanings cover all the case studies. The methods comprise quantita-
tive analysis of survey questionnaires, content analysis, and qualitative analysis of 
the rhetoric features in interviews and media texts. 

All three cases touch upon the theme of otherness, and all three are related to the 
formation of Finnish identity. Focus is on how the cultural speech habits connect-
ed to Russianism, Estonianism and ethnic minorities are reproduced in interviews 
and in the contents of media texts.

The result of the analysis of the interviews dealing with Russians (Chapter 3) 
was the appearance of different – even contradictory – cultural thought models 
in speech acts made by one and the same person. The analysis showed that the 
Finns’ speech acts about Russians were not consistently rejective or positive to-
wards Russians but context-bound: Positive and negative comments about Russians 
could appear in the speech acts of one and the same person. Depending on the 
theme of the conversation and the interaction situation one could distinguish the 
friendship code related to the official relations between Finland and Russia, and 
everyday code that appears in citizens’ normal speech acts. Fear and hatred against 
Russians, discussed in historical part, did not come out as an ”own opinion” by 
any of the interviewees. In some extent, the fear and repulsion of Russians could 
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be seen when the interviewees commented other people’s speeches and their atti-
tudes towards Russians.

The fourth chapter discusses the actualization of Finns’ thought models on Es-
tonians in connection of the sinking of the ferry Estonia in autumn 1994. Cha-
racteristic for the relationship between Finns and Estonians has, since the 19th 
century, been the notion of Estonia as a more backward country than Finland: 
the Finns have regarded Estonians paternalistically through a big brother/litt-
le brother lens. When Estonia was a part of the Soviet Union Finn’s attitudes to-
wards Estonians were twofold: on the one hand they were “Russians,” on the ot-
her hand, they were seen as “distant cousins”. Estonians were simultaneously part 
of “them” and “us.”

This multifaceted and contradictory relationship between Finland and Estonia 
became apparent with the sinking of the ferry Estonia in September 1994. The 
analysis of chapter four shows how the media built a coherent story of the cau-
ses of the accident out of dispersed elements in a situation where the authorities 
and experts were reluctant to comment on the causes of the disaster. The effort 
of news journalism towards a condensed and coherent story produced, during the 
first stages of the accident, a point of view which put the blame on the Estonians, 
even though the journalists constructing this story may have consciously tried to 
avoid making premature judgments about the Estonians.

The third case study (Chapter 5) is based on the results of a research project at 
Tampere University where the occurrences of ethnicity and racism in the Finnish 
media from 1999 through 2000 were analyzed. Special attention is given to the 
means of expression, and mutual interaction between Finns and Russians in the 
newspaper articles. 

With few exceptions, the otherness of Russians in news articles was not constructed 
through negative labeling or by presenting stereotypes. But Finnish journalism in 
relation to the Russian people was structurally distorted. The distortions arise at 
least partially from the journalistic routines: the hegemony of the sources of aut-
hority that are easily obtainable, the monologic nature of articles, the tendency to 
write more on crime than on other, potentially more positive themes.

The Russians were, in the majority of the articles, mainly objects. Typical for the 
articles dealing with Russians was the monologic nature of the texts: different ac-
tors appeared in  different stories, and encounters and interaction between Russi-
ans and the majority population was very limited. In many articles, the visual in-
teraction was more important than the verbal dialogue in positioning Russians in 
an “us” and “them” framework.
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Liite1:  
Tutkimusaineistot1

Tämän teoksen kaikki tutkimusaineistot on koottu laajempien tutkimusprojektien yh-
teydessä. Kolmannessa luvussa analysoitavat venäläisiä koskevat haastattelut liittyvät 
Neuvostoliiton tiedeakatemian sosiologian instituutin kanssa yhteistyössä vuosina 1987–
1989 toteutettuun projektiin, jossa vertailtiin suomalaisten käsityksiä Neuvostoliitosta 
neuvostoliittolaisten käsityksiin Suomesta. Teemahaastattelujen laadullinen analyysi ei 
kuitenkaan kuulunut enää yhteistutkimuksen piiriin, vaan toteutin sen täysin itsenäises-
ti lisensiaatintutkimuksenani (Raittila 1993).

Estonia-tutkimuksen aineistot koottiin Ruotsin SPF:n (Styrelsen för psykologiskt förs-
var) koordinoimassa ruotsalais-virolais-suomalaisessa tutkimusprojektissa. Yhteistutkimus 
määritti jossain määrin aineiston keruuta sekä määrällisen sisällön erittelyn koodauslo-
makkeen muotoutumista, mutta eri maiden tutkimukset toteutettiin itsenäisesti kunkin 
maan tutkijoiden näkemysten mukaan. Esimerkiksi neljännessä luvussa kuvattu lausu-
ma-analyysi sekä ensimmäisen päivän syytarinan muotoutuminen perustuu omaan ide-
aani, joka syntyi aineistolähtöisesti, onnettomuutta koskevaan media-aineistoon tutus-
tumisen yhteydessä.

Viidennessä luvussa analysoitu etnisyys- ja venäläisaineisto on osa opetusministeriön ra-
hoittaman mediaseurantaprojektin materiaalista. Projekti käynnistyi vuoden 1998 lo-
pulla, ja suomenkielisten joukkoviestimien osalta tutkimus on toteutettu Tampereen yli-
opiston tiedotusopin laitoksen Journalismin tutkimusyksikössä. Samaan aikaan Svenska 
Social- och Kommunalhögskolanin yhteydessä toimiva Etnisten suhteiden tutkimuskes-
kus CEREN on tutkinut Suomen ruotsinkielisiä viestimiä (Sandlund 2001, 2002). Olen 
toiminut koko projektin ajan sen Tampereen osuuden vastaavana tutkijana ja viime kä-
dessä päättänyt koodaukseen ja aineiston rajauksiin liittyvistä kysymyksistä.

1. Venäläisiä koskevat kysely- ja haastatteluaineistot
Luvun 3 venäläisten haastattelupuheiden analyysin varsinaisena aineistona ovat vuonna 
1989 tehdyt 40 teemahaastattelua. Niiden tekemisen perustana oli vuonna 1986 alkanut 
tutkimus, jossa aineistoa hankittiin monessa vaiheessa kyselyjen ja haastattelujen avul-
la. Koska tutkimuksen alkuvaiheet vaikuttivat teemahaastattelujen toteutukseen ja koska 
kolmannen luvun tekstissä paikoitellen viittaan tutkimuksen aikaisemman vaiheen tu-
loksiin, kuvaan lyhyesti myös vuosien 1986-88 aineistot ennen varsinaista vuoden 1989 
haastatteluaineiston kuvausta. 

1 Aineistot on kuvattu perusteellisemmin alkuperäisissä tutkimusraporteissa (Raittila 1993, 
Raittila 1996a, Raittila & Vehmas 2002)
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1.1. Neuvostoliitto-kuva-projektin tutkimusaineistot 1986 – 1988
Neuvostoliitto-projektin ensimmäisen vaiheen aineistoina olivat pro gradu -tutkielmaani 
varten Tampereen lukioissa ja ammattikouluissa toukokuun lopulla 1986 tehty lomake-
kysely sekä sitä täydentävät teemahaastattelut. Kyselyn otoksessa oli 108 lukion toisluok-
kalaista ja 66 ammattikoululaista. Kyselylomakkeessa oli sekä suljettuja että avoimia ky-
symyksiä. Kyselyn lisäksi tein 15 samojen koulujen oppilaiden teemahaastattelua; haas-
tateltavina oli 7 ammattikoululaista ja 12 lukiolaista. (Raittila 1987 ja 1988)

Huhtikuussa 1987 tein osana suomalais-neuvostoliittolaista yhteistutkimusta Tampereen 
kyselyn kokemuksiin perustuvan lomakekyselyn Helsingin, Lappeenrannan ja Kurikan 
kouluissa. Otoksessa oli kaikkiaan 671 noin 17-vuotiasta koululaista, joista 363 oli lukion 
ensiluokkalaisia, 278 ammattikoulun ensimmäisen vuosikurssin oppilasta ja 30 kauppa-
opistolaista. Kyselylomakkeessa oli sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä. (Bashkirova 
& Raittila 1988;  Raittila 1988)

Vuonna 1988 neuvostoliittolaisten kanssa tehdyt vertailututkimuksen kohteena olivat 
koululaisten sijasta koko Suomen väestö Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Aineisto koot-
tiin survey-menetelmällä Suomen Gallup Oy:n viikoittaisten ns. Omnibus-haastattelu-
jen yhteydessä 19.10.–31.10.1988. Aineisto koottiin kiintiöpoimintaan perustuvin hen-
kilökohtaisin haastatteluin tutkittavien kotona. Otos edustaa varsin hyvin yli 15-vuoti-
aita suomalaisia: sukupuoli- ja ikäjakautumat vastaavat melko tarkasti koko väestön ja-
kautumaa, ja vastaajien sosiaalinen jakauma sekä ilmoitettu puoluekanta vastaavat hyvin 
tuon ajankohdan koko maan tilannetta. (Raittila et al 1989)

1.2. Kevään 1989 teemahaastattelut
Tutkimuksessa haastateltiin neljään ikäryhmään kuuluvia suomalaisia, kymmenen 
haastattelua kustakin ryhmästä. Ajatuksena oli mahdollistaa ainakin karkea ikäryhmi-
en Neuvostoliittoa koskevien puhetapojen vertailu, jota ei sitten kuitenkaan toteutettu. 
Otokseen saatiin kattavasti eri sosiaaliryhmiä edustavia haastateltavia; ”tavallisten” ih-
misten lisäksi joukkoon mahtui myös erilaisia ”poikkeavia” tapauksia. Ikäryhmät jak-
sottuivat 15 vuoden välein siten, että haastateltavien syntymävuodet olivat 1923, 1938, 
1953 ja 1968. 

Kyllääntymis- eli saturaatiopisteen (ks. Roos 1987, 30; Järvelä 1983, 45) saavuttaminen 
on melko vaikeasti määriteltävissä. Jo reilun kymmenen haastattelun jälkeen samat kom-
mentit ja ajattelumallit alkoivat toistua, ja haastattelujen määrää lisäämällä tuli lähinnä 
uusia vivahteita ja kiinnostavia poikkeustapauksia. Tehdyt 40 haastattelua toivat aineis-
toon varsin monipuolisen valikoiman erilaisia venäläisiä koskevia ajattelumalleja. Tyyppien 
löytämiseksi ja puheen retoriikan analysoimiseksi olisi riittänyt vähempikin haastatte-
lujen määrä, ja jälkikäteen ajatellen 40 haastattelua oli tarpeettoman suuri otos. Kun en 
riittävän aikaisessa vaiheessa karsinut sitä, jouduin aineiston käsittelyvaiheessa tekemään 
paljon turhaa rutiinityötä.

Vanhimman ikäryhmän haastateltavat olivat eläneet lapsuutensa ja varhaisnuoruutensa kan-
sallista identiteettiään rakentavan Suomen ilmapiirissä, jonka perusteella heidät voidaan 
nimetä ryssävihan sukupolveksi. He olivat kokeneet sotavuodet parhaassa nuoruudessaan, 
ja sodan jälkeinen epävarmuus, sotakorvaukset ja aineellinen puute oli sattunut heidän par-
haaseen työikäänsä ja perheen perustamisen vaiheeseen. Suomen ja Neuvostoliiton suh-
teiden vakiintuminen oli myös tapahtunut heidän aktiivisen työelämänsä aikana. Heidän 
elämänkaareensa mahtui koko muutosprosessi Neuvostoliittoa koskevasta viholliskuvas-
ta 1980-luvun lopun ystävyyssuhteisiin.
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Vuoden 1938 sukupolven ensimmäiset muistikuvat Neuvostoliitosta ja venäläisistä liittyivät 
yleensä sotaan, ja voi olettaa näiden muistojen vaikuttaneen voimakkaasti alle kuusivuo-
tiaisiin lapsiin. Nuoruutensa he olivat eläneet 1950-luvulla paljolti kylmän sodan ilma-
piirissä, jolloin virallisen ulkopolitiikan mukaisen Neuvostoliitto-kuvan ja kansalaisyh-
teiskunnassa vallinneen kuvan dualismi oli vielä hyvin voimakas. Roosin (1987, 51-56) 
luokittelua mukaillen he kuuluivat ”suuren murroksen sukupolveen”, joka oli kokenut kan-
sainvälisen kylmän sodan lientymisen, suomalaisen yhteiskunnan rajun rakennemuutok-
sen sekä Kekkosen ulkopoliittisen linjan vakiintumisen poliittisen aktivoitumisen kan-
nalta keskeisimmässä elämänvaiheessaan.

Vuoden 1953 sukupolvi sosiaalistui poliittiseen elämään 1960- ja 70-luvuilla, aikana jolloin 
joukkotiedotusvälineet tulivat kodin ja koulun rinnalle keskeisiksi sosiaalistumisproses-
sissa. 1960-luvulla Neuvostoliittoa koskevien puhetapojen dualismi alkoi selvästi muren-
tua ja YYA-sopimukseen perustuvat Suomen ja Neuvostoliiton suhteet tulivat yleisesti 
hyväksytyiksi myös kansalaisyhteiskunnassa. Tämän ” liennytyksen sukupolven” edustajat 
olivat nuoresta pitäen matkustelleet vanhempia ikäluokkia enemmän ulkomailla, monet 
myös Neuvostoliitossa.

Nuorimmat haastateltavat – vuonna 1968 syntyneet – olivat syntyneet Suomen ja Neuvostoliiton 
suhteiden vakiintumisen jälkeen: Kekkonen ja YYA olivat olleet heille lapsesta pitäen it-
sestäänselvyyksiä, eivätkä he olleet omakohtaisesti kokeneet asenteiden muuttumista 
viholliskuvasta ystävyyssuhteisiin.

Haastattelut tehtiin helmi-huhtikuussa 1989 neljällä paikkakunnalla, noin kymmenen 
haastattelua kullakin paikkakunnalla. Erityyppisten paikkakuntien ja sosiaalisten ryh-
mien valinnan perusteena oli ennen muuta mahdollisimman laajan Neuvostoliitto-kuvi-
en kirjon saaminen mukaan laadulliseen haastatteluaineistoon.2 Ennen varsinaisia tutki-
mushaastatteluja tein viisi koehaastattelua. Haastattelupaikkakunnat olivat:

Helsinki: Haastateltavista vain kolme oli syntyperäisiä helsinkiläisiä, loput olivat sinne 
muualta muuttaneita. Neuvostoliittoon suhtautumisen kannalta Helsingissä ei ilmeisesti 
ollut mitään kovin erityistä. Valtalehti oli sitoutumaton Helsingin Sanomat. Haastattelijana 
Pentti Raittila (9 haastattelua).
Tampere: Vasemmistoenemmistöisen työläiskaupungin imago oli 80-luvun lopulla menet-
tänyt jo paljon merkitystään, mutta vaikutti kuitenkin jonkin verran. Neuvostokaupalla 
oli ollut aikaisemmin ja oli vielä haastattelujen aikaankin tärkeä merkitys paikkakunnan 
teollisuuden työllisyydelle. Neuvostoliittolaiset turistit näkyivät viikoittain kaupungin kes-
kustan katukuvassa, ja paikalliset lehdet kirjoittelivat muutaman kerran vuodessa heidän 
ostostavoistaan sekä harjoittamastaan viinan ym. tuotteiden ”vapaakaupasta”. Valtalehti 
oli Aamulehti (silloin vielä kok), joka oli selvästi pyrkinyt karistamaan puoluelehden lei-
maa itsestään ja esiintymään kaikille suuntautuvana yleissanomalehtenä. Haastattelijoina 
Pentti Raittila (9) ja Paula Hihnala (3).
Kajaani: Perinteisesti keskustapuolueen ja kommunistien vahvan alueen Kainuun kes-
kus. Sodan tapahtumat olivat koskettaneet Kainuuta läheltä. Toisaalta edeltäneen vuo-
sikymmenen aikana tapahtunut Kostamuksen rakentaminen oli tuonut työtä ja mah-
dollistanut tuhansille ihmisille rajoitetun omakohtaisen kosketuksen Neuvostoliittoon. 
Valtalehti Kainuun Sanomat (kesk) oli selkeästi tukenut YYA-sopimukseen perustuvaa 
ulkopoliittista linjaa. Haastattelijana Pentti Raittila (10)

2  Ks. Mäkelä 1990, 52;  van Dijk 1987, 399-404;  Hyvärinen 1994. Vrt. Suoninen (1992, 
11), joka valitsi tapaustutkimuksensa ainoan haastattelun sillä perusteella, että siinä oli mah-
dollisimman paljon erilaisia näkökulmia.
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”Pohjanmaa”: Selvästi ei-sosialististen puolueiden hallitsema keskipohjalainen maalais-
kunta, jossa maanviljelystä ja pienyrityksiä.3 Ennen haastatteluja ei tiedetty, että lähiseu-
dulla oli sodan aikana ollut sotavankileiri ja venäläisiä sotavankeja oli työskennellyt seu-
dun maalaistaloissa. Tämä tuli esiin kahden vanhimman ikäluokan edustajien haastat-
teluissa, ja aivan ilmeisesti se oli vaikuttanut paikkakunnan asukkaiden suhtautumiseen 
venäläisiin ihmisiin. Alueen valtalehti Pohjalainen (silloin kok). Haastattelijana Paula 
Hihnala (9)

Haastateltavien valinta. Haastateltavat valikoitiin edellä mainittujen paikkakuntien rekis-
teritoimistoista poimimalla parikymmentä nimeä kustakin tutkittavasta ikäryhmästä. 
Näistä nimiluetteloista haastateltavat valittiin siten, että kuhunkin ikäryhmään tuli mo-
nipuolinen ammattirakenne ja suurin piirtein saman verran miehiä ja naisia. Kaikkiaan 
reilu kolmannes niistä, joihin otettiin yhteyttä, kieltäytyi haastattelusta. Kieltäytymistä 
perusteltiin tavanomaisten kiireisiin viittaamisen lisäksi mm. seuraavasti:

- ”Aihe ei kiinnosta” (erilaisin variaatioin yleisimmin toistuva perustelu) 
- ”En tiedä aiheesta mitään” 
- ”En halua tässä tilanteessa, kun sieltä ei nyt saa selvää tietoa ja käsitystä. Olen 
suhtautunut positiivisesti Neuvostoliittoon, mutta nyt sieltä tulee kaikkea kielteis-
tä esiin. Suomalainen lehdistö mässäilee, enkä halua olla sellaisessa mukana, en 
tässä tilanteessa...” (35-vuotias nainen). 
- ”Jos se ei ole pakollinen, en halua” 
- ”En minä sellasiin ... Oon kyllä siellä käyny, eikä mulla oo mitään niitä vastaan, 
enempi oon vastaan ruotsalaisia ... mutta en oo kiinnostunut politiikasta enkä tie-
dä niistä mitään...” (50-vuotias nainen) 
- ”Tulihan se kirje ja meni saman tien roskakoriin. Mulla on omat käsitykseni 
niistä ja teillä ehkä omanne. En suostu missään tapauksessa.” (65-vuotias eläk-
keellä oleva pankkivirkailija) 
- ”Kunto on ollut niin heikko, etten nyt halua.” (muutama 65-vuotias) 
- ”Jätetään nyt, en tiedä asiasta mitään ... Millaisia kysymyksiä? ... Puhumista 
riittäisi vain viideksi minuutiksi.”

Kieltäytyminen johtui todennäköisesti ihmisten yleisten kiireiden (kirjeessä sanottiin 
haastattelun vievän pari tuntia aikaa) lisäksi välinpitämättömyydestä sekä Suomen ja 
Neuvostoliiton suhteisiin liittyvistä tabuista. Joidenkin kommenttien sävystä on perustel-
tua päätellä, että kieltäytyneiden joukossa oli kiireisten ja välinpitämättömien lisäksi pal-
jon sellaisia, jotka suhtautuivat kielteisesti kaikkeen Neuvostoliittoon liittyvään. Ilmeisesti 
jyrkän kielteisesti, vihamielisesti Neuvostoliittoon suhtautuvat jäivät pääosin pois otok-
sesta, ja näin tämä jäsennystapa tulee puutteellisesti näkyviin aineistossa.

Suuri osa niistä, jotka suostuivat haastatteluun, kyseli tai ihmetteli tutkimuksen tarkoi-
tusta. Epäily tutkimuksen tarkoitusperistä ilmiselvästi vaikutti muutaman haastattelun 
vastauksiin. Yleensä haastatteluun suostuneet ihmiset olivat kuitenkin myönteisellä ta-
valla kiinnostuneita aiheesta, ”tutkimusmyönteisiä”.

Haastattelujen toteutus. Valtaosa haastatteluista tehtiin haastateltavien kotona; vain muu-
tama tehtiin kahvilassa tai haastateltavan työpaikalla. Enimmäkseen haastattelut voitiin 
tehdä rauhassa kahden kesken, mutta noin neljäsosassa haastatteluja oli osan aikaa mui-
ta perheenjäseniä yms. häiriötekijöitä paikalla.

3 Pienen paikkakunnan asukkaiden tunnistamisen estämiseksi paikkakunnan nimi jäte-
tään sanomatta.
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Haastatteluissa pyrittiin käymään Neuvostoliitoa ja venäläisyyttä koskevat asiat mahdol-
lisimman kokonaisvaltaisesti läpi, mutta luonnollisesti jotkut asiat ja näkökulmat painot-
tuivat muita enemmän. Tutkimuksen keskeinen sisällöllinen näkökulma oli Suomen ja 
Neuvostoliiton suhteisiin ja erityisesti Neuvostoliiton mahdolliseen uhkaavuuteen liittyvien 
käsitysten tarkastelu. Näkökulman perusteluna oli luvun 3.1. historiallisessa katsaukses-
sa havainnollisesti esiin tullut Venäjää koskeva viholliskuva suomalaisessa kulttuurissa. 
Toinen keskeinen näkökulma liittyi Neuvostoliiton rooliin kansainvälisessä ja kansallisessa 
poliittisessa ja ideologisessa taistelussa, koska aikaisempien tutkimusten perusteella suoma-
laisten suhtautuminen Neuvostoliittoon on aina ollut vahvasti poliittinen, kommunismiin 
ja sosialismiin liittyvä. Kolmas koko tutkimuksen ajan mukana ollut näkökulma oli vuon-
na 1985 alkaneen perestroikan merkitys suomalaisten Neuvostoliittoa ja venäläisiä koskeville 
käsityksille. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää, miten perestroikan ristiriitaiset 
vaikutukset näkyivät suomalaisten suhtautumisessa Neuvostoliittoon.

Suhde venäläisiin tuli enimmäkseen esiin yllä mainituista teemoista ja näkökulmista kes-
kusteltaessa, minkä lisäksi kaikkien haastateltavien kanssa keskusteltiin vielä erikseen hei-
dän venäläisiä koskevista kokemuksistaan ja ajatuksistaan.

Haastattelujen yhtenä tavoitteena oli selvittää erilaisten Neuvostoliittoon liittyvien asioi-
den relevanssia haastateltaville. Siksi keskustelut pyrittiin aloittamaan haastateltavan tie-
toisuudessa etualalla olevista Neuvostoliittoa koskevista asioista. Haastateltavan elinym-
päristöä, säätä yms. koskevan lämmittelyjutustelun jälkeen kysyttiin yleensä, mitä haas-
tateltavalle tulee ensiksi mieleen sanasta Neuvostoliitto. Muita aloitustapoja oli kysyä, 
onko haastateltava koskaan käynyt Neuvostoliitossa, tai mikä on hänen ensimmäinen 
lapsuuden muistikuvansa Neuvostoliitosta tai venäläisistä. Haastattelijan muistin tuke-
na oli luettelo käsiteltävistä teemoista, mutta ne käytiin läpi siinä järjestyksessä kuin asi-
at luontevasti tulivat keskustelun kuluessa esiin. Kysymyksiä ei esitetty eri haastateltavil-
le samassa muodossa, vaan koko ajan oli pääperiaatteena haastateltavan tietotason ja kiin-
nostuksen mukaan määräytynyt mahdollisimman luonteva keskustelu.

Keskustelun kuluessa haastateltaville annettiin erilaisia Neuvostoliittoa koskevia kuvia ja 
tekstikatkelmia kommentoitavaksi. Niiden tarkoituksena oli piristää väsähtävää haastat-
teluilmapiiriä sekä aktivoida ja antaa impulsseja haastattelun teemoista. Kuvilla pyrittiin 
myös siihen, että varautuneiden haastateltavien asenteet ja mielipiteet lipsahtaisivat her-
kemmin esiin. Kuvien oletettiin myös auttavan irrottautumista kysymys-vastaus-kaavas-
ta. Käytännössä kuvien rooli ei ollut kovin merkittävä.

Usein kävi niin, että haastattelun jälkeen, nauhuria pakatessa ja pois lähtiessä haasta-
teltavat toivat vapaamuotoisessa keskustelussa esiin tärkeitä aiheeseen liittyviä asioita. 
Mahdollisuuksien mukaan niistä tehtiin muistiinpanot heti haastattelun jälkeen. Vaikka 
näitä muistiinpanoja ei olekaan käytetty haastattelutekstien kanssa samanarvoisena tut-
kimusmateriaalina, niistä on ollut apua tulkintoja tehdessä.

Tein itse kaikki koehaastattelut sekä 28 varsinaista tutkimushaastattelua. Paula Hihnala 
teki 12 haastattelua. Ennen niitä olimme keskustelleet perusteellisesti itse aiheesta ja haas-
tattelujen luonteesta, ja Paula Hihnala oli purkanut nauhalta muutaman tekemäni haas-
tattelun. Davies ja Esseveld kertovat, kuinka he eivät koskaan saaneet oikein otetta toi-
sen henkilön tekemistä hyvistäkään haastatteluista; sen perusteella he painottavat, et-
tä tutkijan pitäisi aina tehdä haastattelut itse (1989, 28-29). Oma kokemukseni ei puol-
la näin kategorista kantaa, vaikka pidänkin tutkijan omaa osallistumista haastattelutyö-
hön tärkeänä aineiston tulkinnan kannalta. Neuvostoliitto ja venäläisyys oli aihe, jossa 
haastattelujen ilmapiiri, aiheet ja vastausmallit olivat kummankin haastattelijan nauhois-
sa varsin samankaltaiset. Toisen haastattelijan panos mielestäni vain paransi tutkimusai-
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neistoa, sillä keskipohjalaista murretta osaamattomana ja sikäläistä kulttuuriympäristöä 
tuntemattomana en olisi voinut saada aikaan niin luontevaa keskusteluilmapiiriä kuin 
Paula Hihnala haastatteluissaan. Eri sukupuolta olevien haastattelijoiden nauhoitusten 
vertailu mahdollistaisi myös sukupuolen merkityksen tarkastelun, minkä tosin tässä tut-
kimuksessa sivuutan.

Haastatteluaineiston käsittely. Paula Hihnala litteroi haastattelut, ja kaikkiaan niistä kertyi 
tuhatkunta liuskaa kirjoitettua tekstiä. Nauhoitusten puhtaaksikirjoittamisessa tyydyttiin 
sanatarkkaan murreasun säilyttävään litterointiin; puheen tauot merkittiin, mutta into-
naatio, äänen voimakkuus, päällekkäispuhunta yms. keskusteluntutkimuksen käyttämät 
merkit jätettiin pois. En pitänyt niitä tutkimuksen tavoitteiden kannalta välttämättöminä, 
ja ne olisivat moninkertaistaneet muutenkin valtavan litterointityön. Analyysivaiheessa 
en tyytynyt litteroituun tekstiin, vaan varmistin keskeisten tekstikatkelmien tulkinnat 
kuuntelemalla ne uudelleen nauhalta.

Aineiston käsittelyn alkuvaiheessa tavoitteenani oli teemahaastattelujen ryhmittely eri-
laisiksi tyypeiksi niiden Neuvostoliitto-kuvan sisällön perusteella. Toiseksi aikomukse-
ni oli tarkastella suomalaisten Neuvostoliitto-käsityksiä teemoittain siten, että kunkin 
teeman yhteydessä olisi vertailtu em. tyyppien ja sekä neljän ikäryhmän haastateltavi-
en eroja. Kolmantena vaiheena olisi ollut haastattelutekstien puhetapojen analyysi muu-
taman keskeisen teeman ja tyypin osalta. Käytännössä analyysi on edennyt paljon mut-
kallisemmin.

Koodasin litteroidun aineiston teemoittain (koodausvaiheessa 68 teemaa) ja erotin kes-
keisimmät teemat erillisiksi tiedostoiksi, jotka siis sisälsivät kaikkien haastattelujen ko. 
teemaa koskevat tekstikatkelmat. Sama lausuma voitiin koodata sen sisällön mukaan 
monenkin teeman yhteyteen, ja jotkut tekstikatkelmat jäivät kokonaan teemojen ulko-
puolelle.4 Kun kaikki haastattelutekstit oli koodattu, ko. tekstikohdat kaikista haastatte-
luista yhdistettiin erillisiksi teematiedostoiksi. Tekstikatkelmat otettiin niin pitkinä, et-
tä niistä ilmenee kunkin lausunnon konteksti, mm. oliko se spontaania puhetta vai vas-
taus haastattelijan kysymykseen.

Seuraavaksi yritin jakaa haastateltavat tyypeiksi siten, että jaon perustana oli haastatte-
luista ilmenevä Neuvostoliitto-kuva eikä esimerkiksi haastateltavien sosiaaliset taustate-
kijät. Ideanani oli luoda ”weberiläisiä” ideaalityyppejä, siis tutkimuksellisia apuvälineitä, 
joiden ei tarvitse vastata yhtään konkreettista haastattelua (ks. Alasuutari 1989a, 77).

Tyypittely ei onnistunut kaavaillulla tavalla. Teemahaastattelut olivat sisäisesti niin ristirii-
taisia, että tyypittely ei tuntunut mielekkäältä analyysikeinolta. Survey-tutkimuksessa oli 
tyypittelyä kokeiltu rakentamalla muutaman muuttujan perusteella kaksi ”keskimääräises-
tä” vastaajasta poikkeavaa tyyppiparia: tietoinen ja välinpitämätön sekä neuvostomyöntei-
nen ja -vihamielinen tyyppi (Raittila et al 1989, 35-39). Samanlaisia suhteellisen homo-
geenisia tyyppejä ei löytynyt teemahaastatteluista, koska haastateltavien puhe sisälsi niin 
paljon erilaisia näkökulmia ja ristiriitaisuuksia.

Kun haastatteluaineiston tyypittely ei tuntunut mielekkäältä, suuntauduin analysoimaan 
eri teemojen yhteydessä haastateltavien puheessa esiin tulevia kulttuurisia ajattelumalleja 
ja puhetapoja. Tähän diskurssianalyyttiseen sisällön erittelyyn valitsin yli kuudestakym-
menestä teematiedostosta yhdistelemällä ja rajaamalla kolme keskeistä teemaa, jotka kä-

4 Esimerkiksi virke ”Sisko on käyny siellä muutaman kerran, mutta siittä on vain puhut-
tu vain sen maan ankeudesta tai alkeellisuudesta” on koodattu MATKAT-, KOTI- ja AR-
KI-teeman yhteyteen.
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sittelevät Neuvostoliiton uhkaavuutta, sisäisiä oloja ja venäläisyyttä. Useiden läpilukujen 
avulla tiivistin em. kolmea teemaa koskevista teematiedostoista makropropositioita, jon-
ka jälkeen laadin makrotaulukot, joista ilmenee makropropositioiden esiintyminen eri 
haastateltavien puheenvuoroissa. Jos samassa lausumassa oli selvästi eri makropropositi-
oiden elementtejä, ne on koodattu kaikkiin esiintyviin makroihin. Runsaasti aikaa vie-
vän koodaustyön helpottamiseksi ja haastatteluaineiston valtavan massan hallitsemiseksi 
jätin puolet teemahaastatteluista pois yksityiskohtaisesta tarkastelusta.5

2. Estonia-tutkimuksen aineistot
Estonia-projektin tutkimusaineistoina olivat suomalaisten tiedotusvälineiden Estonia-
onnettomuutta käsittelevät sanoma- ja aikakauslehtijutut, radio- ja tv-lähetykset, viran-
omaisten ja toimittajien haastattelut sekä vähäisessä määrin viranomaisorganisaatioiden 
sisäiset muistiot ym. dokumentit.

Määrällisen sisällön erittelyn media-aineistot. Suomen joukkotiedotusvälineistä tarkan ana-
lyysin kohteeksi valittiin tärkeimmät valtakunnalliset tv- ja radio-kanavat ja kuusi sano-
malehteä, joista kaksi oli iltapäivälehtiä. Näiden välineiden Estonia onnettomuutta käsit-
televät jutut koodattiin määrällistä sisällön erittelyä varten 28.9. ja 16.10. väliseltä ajalta. 
Osittainen koodaus (lausuma-analyysi) ulottui 26. marraskuuta 1994 asti.

Valittujen lehtien kaikki Estonia-onnettomuutta pääaiheena tai merkittävänä sivuasia-
na käsitelleet jutut otettiin mukaan aineistoon. Radio- ja tv-ohjelmista mukaan otettiin 
29.9. alkaen jokaisen päivän pääuutislähetys sekä kaikki onnettomuutta käsitelleet ajan-
kohtais- ja erityisohjelmat. Onnettomuuspäivän (28.9.) radio- ja tv-ohjelmista valittiin 
viisi uutislähetystä/ kanava sekä aihetta käsittelevät ajankohtaisohjelmat.

Määrällistä analyysia varten koodattu media-aineisto oli kokoonpanoltaan seuraava (lu-
vut koskevat aikaa 28.9.-16.10. eli niistä puuttuvat 17.10.-26.11. tehdyn lausuma-kooda-
uksen juttujen määrät):

- Yleisradion TV-ohjelmat (TV1 ja TV2): 89 suomenkielistä uutisjuttua, 42 suo-
menkielistä ajankohtaismakasiinien juttua, 2 muuta suomenkielistä juttua, 66 
ruotsinkielistä uutisjuttua, 4 muuta ruotsinkielistä juttua (ruotsinkieliset jutut 
koodattiin vain ensimmäisen viikon ajan eli 5.10. saakka).

- MTV Oy:n TV-ohjelmat: 82 uutisjuttua ja yksi muu ohjelma.

- Yleisradion radio-ohjelmat (Radio Suomi ja Riksradion): 109 suomenkielistä 

5 Tein karsinnan siten, että aineiston ikä- ja sukupuolijakauma säilyi ennallaan. Proposi-
tiotaulukoihin otin mukaan onnistuneimmat haastattelut, siis sellaiset, joissa keskustelu 
oli luontevinta, avointa ja spontaaneinta. Pois jätetyt haastattelut olivat yleensä niukkasa-
naisempia ja vähemmän ristiriitaisia puhetapoja sisältäviä kuin mukaan otetut. Sen vuok-
si makropropositiotaulukot ovat ”määrällisesti vinoutuneita”, mutta määrällinen tarkastelu 
ei olekaan teemojen laadullisen käsittelyn ja diskurssianalyysin pyrkimyksenä. Määrällis-
ten yleistysten sijaan pyrin saamaan puolitettuun haastateltavajoukkoon mahdollisimman 
monipuolisen valikoiman Neuvostoliittoa koskevia ajattelumalleja ja puhetapoja. Yksittäi-
siä esimerkkikatkelmia luvun 3.3. kuvaukseen olen ottanut myös makrotaulukoista pois jä-
tetyistä haastatteluista.
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uutisjuttua, 38 suomenkielistä ajankohtaismakasiinien juttua, 5 muuta suomen-
kielistä juttua, 100 ruotsinkielistä uutisjuttua (ruotsinkieliset jutut vain 28.9.-
5.10.).

- Helsingin Sanomat: 169 juttua, yhteispituus 11 144 pcm (palstasenttimetriä) 
- Hufvudstadsbladet: 170 juttua, 10 115 pcm 
- Iltalehti: 151 juttua, 18 412 pcm 
- Ilta-Sanomat: 199 juttua, 19 047 pcm 
- Aamulehti: 195 juttua, 11 772 pcm 
- Turun Sanomat: 210 juttua, 13 800 pcm

Kaikkiaan määrällisessä sisällön erittelyssä oli 286 televisiojuttua, 252 radiojuttua ja 1094 
sanomalehtijuttua, yhteensä 1632 juttua (sekä näiden lisäksi 17.10.-26.11. lausuma-ana-
lyysiin otetut jutut). Lehtijuttujen joukossa oli 15 pääkirjoitusta, 36 kolumnia ja 70 ylei-
sönosastokirjoitusta; loput olivat uutisia ja haastatteluja yms. tausta-artikkeleja.

Laadullinen analyysi. Laadullisen analyysissä käytettiin koko määrällisen analyysin aineis-
toa sekä onnettomuuden jälkeisten päivien muitakin radio- ja tv-ohjelmia sekä lehtiä. 
Onnettomuuspäivältä 28.9. ovat mukana koko MTV3:n ohjelmisto sekä Yleisradion oh-
jelmista kaikki TV-ohjelmat sekä valtakunnallisen Radio Suomen ja Radiomafian ohjel-
mat. Lisäksi ensimmäiseltä päivältä on kuunneltu Yleisradion Turun aluetoimituksen oh-
jelmat sekä Turussa toimivan radio Auran Aaltojen ohjelmat. Aikakauslehdistä laadulli-
seen analyysiin otettiin loka-marraskuussa ilmestyneet Apu, 7 päivää, Seura ja Suomen 
Kuvalehti.

Haastattelut. Merkittävä osa journalististen organisaatioiden toimintaa koskevasta aineis-
tosta saatiin haastattelemalla keskeisissä tehtävissä onnettomuuden aikaan työskennelleitä 
viranomaisia ja toimittajia. Haastattelut olivat vapaamuotoisia teemahaastatteluja, joiden 
kesto vaihteli puolesta tunnista kahteen ja puoleen tuntiin. Valtaosa haastatteluista teh-
tiin kahdenkeskisinä keskusteluina haastateltavien työpaikoilla, muutama tehtiin puhe-
limitse. Lähes kaikki haastattelut nauhoitettiin. Kaikki haastattelut teki Pentti Raittila. 
Haastattelujen kautta saatuja tietoja on käytetty journalististen organisaatioiden toimintaa 
koskevana tausta-aineistona; joissain tapauksissa myös mediatekstien analyysin apuna.

Kaikkiaan haastateltuja oli 72, ja niiden lisäksi sain yksittäisiä tietoja ja kokemuksia pu-
helimitse ja muissa henkilökohtaisissa keskusteluissa kymmeniltä toimittajilta ja viran-
omaisilta. Haastatelluista viranomaisista suurin ryhmä oli pelastusorganisaation eri ta-
soilla työskennelleet henkilöt; lisäksi mukana oli onnettomuuden tutkimuskomission, 
valtion keskushallinnon sekä terveydenhuollon ja onnettomuuden uhrien henkisen tu-
en asiantuntijoita. Haastateltujen toimittajien joukossa oli ”kentällä” työskennelleitä re-
porttereita ja valokuvaajia sekä toimituksissa suunnittelu- ja päällikkötehtävissä toimi-
neita journalisteja.

 
Taulukko 7.1. Estonia tutkimusta varten  
haastatellut viranomaiset ja asiantuntijat

Rajavartiolaitoksen henkilökunta 14
Poliisiviranomaiset 6
Muut pelastusalan henkilöt tai pelastustehtävissä toimineet 6
Muu valtionhallinto 4
Psykologit ja terveydenhuollon asiantuntijat muut asiantuntijat 4
YHTEENSÄ 34
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Taulukko 7.2. Estonia-tutkimusta varten haastatellut toimittajat
uutis- 

toimittaja
johtava  

toimittaja kuvaaja yhteensä

- radio (Yle, Auran Aallot) 6 4 10
- televisio (Yle, MTV) 8 3 1 12
- Sanoma- ja aikakauslehdet 7 7 2 16
YHTEENSÄ 21 14 3 38

Haastattelutilanteessa kaikille sanottiin, että haastattelut ovat luottamuksellisia keskustelu-
ja. Jotkut kertoivat asioita, jotka olisi mahdollisesti jätetty sanomatta, jos olisi ajateltu pu-
heiden ja nimien päätyvän julkisuuteen. Siksi en kerro haastateltavien nimiä (vrt. Juvonen 
2002, 62-65), vaikka valtaosalla haastateltavista ei ilmeisesti olisi mitään sitä vastaan.

3. Etnisyysprojektin aineistot
Viidennen luvun etnisyyttä ja venäläisten esittämistä koskeva sanomalehtiaineisto pe-
rustuu marraskuun alusta 1999 lokakuun loppuun 2000 koottuihin lehtiin (ks. tauluk-
ko ??). Koodaustyön kohtuullistamiseksi aineisto rajattiin otokseksi, johon otettiin vain 
joka kolmas numero kustakin lehdestä6. Tutkittavien lehtien numeroita vuoden aika-
na ilmestyi noin 1750, joista kertyi tutkimusaineistoon yhteensä 2789 juttua. Selkeyden 
vuoksi nimitän aineistoa ”vuoden 2000 aineistoksi”, vaikka mukana on kaksi kuukaut-
ta vuoden 1999 puolelta.

Aineisto on koottu käymällä läpi koko tarkasteltavien lehtien toimituksellinen sisältö. 
Mukaan on otettu tietyin rajauksin kaikki Suomea koskevat rasismiin, maahanmuut-
toon ja etnisyyteen liittyvät jutut (ei mainoksia). Tutkimusaineistosta on kuitenkin ra-
jattu pois kaikki ulkomaanuutiset. Myös tavanomaiset ulkomaisten poliitikkojen, taitei-
lijoiden ja urheilijoiden Suomen vierailuihin liittyvät uutiset, kulttuuriarvostelut ja ur-
heilujutut on jätetty pois, jos vieraan etninen alkuperä tai keskustelu rasismista ei koros-
tu jutussa. Tutkimusaineiston rajaukset vaikuttavat joidenkin etnisten ryhmien kohdalla 
siten, että esitetyt tulokset eivät vastaa täysin niiden julkisuuskuvaa. Esimerkiksi tavan-
omaisten kulttuuri- ja urheilujuttujen sekä ulkomaanuutisten ja ulkomailla tehtyjen jut-
tujen jättäminen pois merkitsee, että osa suomalaisten venäläiskuvaan ja virolaiskuvaan 
vaikuttavista jutuista jää pois. Rajauksiin päädyttiin siksi, että tutkimuksen aiheena oli 
Suomessa asuvien tai oleskelevien etnisten vähemmistöjen rooli journalismissa. 

Sanomalehtiaineisto koodattiin määrällistä analyysia varten seuraavin perustein7:

a) Taustamuuttujat (lehden nimi, ilmestymispäivä, juttutyyppi ja sen sijainti lehdessä, ju-
tun koko) mahdollistavat juttujen määrällisten trendien seurannan sekä eri lehtien ja jut-

6  Tämä koskee 4–7 kertaa viikossa ilmestyviä lehtiä. Kerran viikossa ilmestyvistä puolue-
lehdistä (Kristityn Vastuu, Nykypäivä, Vihreä Lanka) otettiin kaikki numerot.

7 Koodausohjeet kokonaisuudessaan on julkaistu tutkimuksen aineistoraportissa (Raittila & 
Vehmas 2002, 51-60, <http:/www.uta.fi/jourtutkimus/etnisyysraportti.pdf>)
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tutyyppien vertailun. Jutut koodattiin kahteen luokkaan sen mukaan, onko etnisyys ju-
tun pääaiheena vai sivuaiheena.

b) Otsikoiden ja juttujen sisältö. Otsikoista ja jutuista koodattiin niiden aiheet, niissä esiinty-
vät vähemmistöryhmät sekä eri etnisistä ryhmistä käytetyt kiertoilmaisut ja nimittelyt.

c) Juttujen puhujarakenteen erittelyssä luokiteltiin kaikki jutussa esiintyvät henkilöt ja muut 
yhteiskunnalliset tahot (esimerkiksi vähemmistöryhmät, poliisit ja muut oikeusviran-
omaiset, valtion johto, kansalaisjärjestöt, etnisiin vähemmistöihin vihamielisesti suhtau-
tuvat ”vierasvihaiset tahot”). Samalla määriteltiin kunkin puhujatahon asema jutun hie-
rarkiassa: onko se puhuvana toimijana vai ainoastaan muuten esillä. Kirjoitetun tekstin 
lisäksi myös lehtikuvissa esiintyvät henkilöt luokiteltiin. Puhujatahojen luokittelutapa il-
menee taulukosta ??.

TOIMIJA Kooda-taan 
puhujaksi

Kooda-taan, 
kun jollain ta-

valla esillä

Kooda-taan 
toissijai-seksi 

puhujaksi
0 Jutussa ei puhujia eikä esillä luokkiin 1-9 kuuluvia toi-
mijoita
1. Ulkomaalaiset tai vähemmistöryhmien edustajat X X X
2 Suomen valtio tai sitä edustavat keskeiset valtioelimet 
(presidentti, valtioneuvosto, ministeri(t), eduskunnan pu-
hemiehistö, eduskunnan päätökset)

X X

3 Oikeus- ja poliisihallinto tai niiden edustajat X X
4 ”Kenttätason” viranomaiset (esim. opettajat, sosiaali-
työntekijät, sairaanhoitajat, lääkärit, työvoimaviranomai-
set)

X X

5 Kunnallishallinnon edustajat X X
6 Muut viranomaiset (esim. ministeriöiden virkamiehet, 
tullimiehet, merivartiosto, rajavartijat) X X

7 Tutkijat, ‘asiantuntijat’ X X
8 Vierasvihaiset tahot (mm. rasistiset järjestöt ja niiden 
edustajat) X X

9 Poliittiset puolueet tai niiden edustajat (mm. kansan-
edustajat) X X

10. Ihmisoikeustyötä tekevät ylikansalliset järjestöt (esim. 
SPR, Kirkkojen Maailmanneuvosto, Amnesty Internatio-
nal).

X

11 Muut uskonnolliset yhdyskunnat X
12 Muut kansalaisjärjestöt X
13 Yritykset tai muut yhtymät X
14 EU:n tai muiden valtioiden edustajat X
15 Joukkoviestintäväline itse tai sen edustaja X
16 Muu joukkotiedotusväline (myös uutistoimisto) X
17  Muut ‘kansalaiset’ (esim. yleisönosastokirjoituksen al-
lekirjoittaja ”NN”) X

18 Muut X

Taulukko 7.3. Puhujarakenteen koodauksessa käytetty toimijaluokitus:



347
Valtakunnallinen ja volyymiltään suurin Helsingin Sanomat kirjoitti eniten etnisyyteen ja 
rasismiin liittyviä juttuja.8 Lapin Kansan suuri juttumäärä selittyy saamelaisjuttujen osuu-
della; niitä oli yli 40 prosenttia lehden kirjoituksista. Venäläisiä koskevia juttuja oli erityi-
sen runsaasti Helsingin Sanomissa, Kymen Sanomissa, Lapin Kansassa ja Karjalaisessa, 
selvästi muita lehtiä vähemmän taas Savon Sanomissa ja puolueiden lehdissä.

Uutiset, uutisvinkit, reportaasit ja haastattelut kattoivat lähes kolme neljännestä aineis-
tosta, mielipidejournalismin (pääkirjoitukset, kolumnit, yleisönosastokirjoitukset) osuus 
oli noin 18 prosenttia. Loput kymmenkunta prosenttia koostuivat kirja-, teatteri- ja mu-
siikkiarvosteluista, tv-puffeista sekä erilaisten silppupalstojen ja ’muut lehdet’ –osasto-
jen pätkistä. Etnisyys tai rasismi oli pääaiheena 73 prosentissa ja sivuaiheena 27 prosen-
tissa jutuista.

LEHTI    Juttumäärä

Osuus koko 
aineiston 
juttumää-
rästä (%)

Venäläiset jutun keskeinen  
vähemmistöryhmä

Juttumäärä Osuus lehden etnisyyttä kosk. 
juttumäärästä %

Helsingin Sanomat 393 14 39 10
Lapin Kansa 269 10 30 11
Aamulehti 262 9 15 6
Kaleva 262 9 18 7
Ilta-Sanomat 221 8 13 6
Turun Sanomat 162 6 13 8
Savon Sanomat 150 5 8 5
Ilkka 147 5 18 12
Karjalainen 147 5 25 17
Kymen Sanomat 147 5 34 23
Iltalehti 132 5 16 12

Kansan Uutiset 137 5 7 5
Demari 100 4 10 10
Nykypäivä 76 3 8 11
Suomenmaa 66 2 5 8
Vihreä lanka 63 2 1 2
Kristityn vastuu 55 2 1 2
Koko aineisto 2789 100 % 261 9%

8 Kirjoittelun määrää suhteessa kunkin lehden koko toimitukselliseen sisältöön ei tässä tut-
kimuksessa selvitetty.

Taulukko 7.4.  
Etnisyyttä ja erityisesti venäläisiä koskevat jutut sanomalehdittäin
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Noin kahdessa kolmasosassa jutuista (1809 jutussa) oli eksplikoituna joku vähemmistö-
ryhmä. Vajaassa kolmasosassa jutuista puhuttiin maahanmuuttajista tai muista etnisistä 
vähemmistöistä yleistäen. Erityisesti venäläisten ja virolaisten kohdalla on otettava huo-
mioon, että aineistoon on otettu sekä Suomessa asuvia että täällä käymässä olevia kos-
kevia juttuja.

Taulukko 7.5. Juttujen jakauma keskeisen vähemmistöryhmän mukaan

Vähemmistöryhmät
Juttujen lukumäärä, joissa ko. 
ryhmä keskeisenä vähemmis-

töryhmänä
% koko aineistosta

Vähemmistöryhmät yleensä 857 31
Romanit (kaikki)

- Suomen romanit tai romanit yleensä

- Muista maista Suomeen tulleet romanit

273

70

203

10

3

7
Venäläiset 261 10
Saamelaiset 204 8
Muut afrikkalaista alkuperää olevat 173 6
Virolaiset 121 4
Somalialaiset 108 4
Muut itäeurooppalaiset 102 4
Juutalaiset 72 3
Albaanit 42 2
Irakilaiset 35 1
Muut entisen NL:n alueelta saapuvat 35 1
Kurdit 31 1
Inkeriläiset 21 0,8
Muut arabit 21 0,8
Vietnamilaiset 15 0,5
Kiinalaiset 15 0,5
Intialaiset 12 0,4
Turkkilaiset 7 0,3
Serbit 4 0,1
Tataarit 1 0,0
Chileläiset 1 0,0
Muut vähemmistöryhmät 255 9
Ei määrity/ useita keskeisiä ryhmiä 123 4
Yhteensä 2789 100%
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Taulukko 7.6. Juttujen pääaiheet

AIHELUOKKA
Jutun pääaihe  

 N=2789
Osuus % 

Suomalaisen yhteiskunnan/ kansalaisten suhde vähemmistöryhmiin 522 19
Lain tai viranomaistoiminnan tila 425 15
Muut ulkomaalaisten/ vähemmistöryhmien aiheuttamat oikeusloukkauk-
set (ei väkivaltaa) 215 8

Suvaitsevaisuutta edistävät toimet 146 5
Uusien pakolaisryhmien pyrkiminen/ saapuminen maahan 141 5
Oikeuskäsittelyt, oikeuden päätökset 126 5
Muut kulttuuriset erityispiirteet tai ongelmat 94 3
Vähemmistöryhmiin kuuluvien menestys- ja selviytymistarinat 83 3
Muut vähemmistöryhmiin kohdistuneet väkivallanteot 81 3
Valistustekstit 70 3
Vähemmistöryhmien kokemat lain/ viranomaistoiminnan epäkohdat 65 2
Ulkomaalaisten/ vähemmistöryhmien aiheuttamat väkivallanteot (valta-
väestöä kohtaan) 48 2

Ulkomaalaisten/ vähemmistöryhmien sosiaaliset ongelmat 41 2
Joukkoviestimien toimintaan kohdistuvat aiheet 34 1
Muut vähemmistöryhmiin kohdistuneet oikeusloukkaukset 32 1
Ulkomaalaisten poismuutto Suomesta 27 1
Vierasvihaisten tahojen toiminta 7 0,3
Vähemmistöryhmien sisäiset/ väliset väkivallanteot 6 0,2
Vähemmistöryhmien väliset/sisäiset muut konfliktit 4 0,1
Muut/ ei määriteltävissä 622 22
Yhteensä 2789 100 %

Kaikista jutuista koodattiin niiden pääaiheet otsikon, kärjen ja kokonaissisällön etualalle 
nousevan teeman perusteella. Pääaiheluokkien ohella kirjattiin rikoksia ja konflikteja kos-
kevat aiheet sekä joukkoviestimien toiminta myös silloin kun ne olivat sivuaiheina.
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Venäläisiä koskevien juttujen vertaamiseksi aineiston muita vähemmistöryhmiä koske-
viin kirjoituksiin taulukossa 7.7 on kuvattu, miten muutamat vähemmistöryhmät olivat 
keskeisinä ryhminä eri aihepiirejä käsittelevien juttujen yhteydessä. Taulukkoa voi lukea 
kahteen suuntaan: teemoittain tarkasteltuna (vaakarivit) siitä näkee, kuinka etniset ryh-
mät olivat esillä kunkin teeman yhteydessä. Vähemmistöryhmittäin (pystyrivit) tauluk-
ko kertoo, millaisten aiheiden yhteydessä kyseiset ryhmät olivat esillä.

AIHELUOKKA

Jutun 
keskei-
nen aihe

roma-
nit ulko-
mailta

venäläi-
set

saame-
laiset virolaiset soma-

lialaiset

Suomalaisen yhteiskunnan/ kansalaisten 
suhde vähemmistöryhmiin 522 16 33 20 7 26

Lain tai viranomaistoiminnan tila 425 47 7 34 7 5
Suvaitsevaisuutta edistävät toimet 146 1 8 16 0 4
Uusien pakolaisryhmien pyrkiminen/ saa-
puminen maahan 141 110 4 0 0 0

Muut kulttuuriset erityispiirteet tai on-
gelmat 94 0 5 13 0 6

Vähemmistöryhmiin kuuluvien menestys- 
ja selviytymistarinat 83 0 12 2 2 12

Valistustekstit 70 8 4 12 0 2
Vähemmistöryhmien kokemat lain/ viran-
omaistoiminnan epäkohdat 65 6 6 12 1 2

Ulkomaalaisten/ vähemmistöryhmien sosi-
aaliset ongelma 41 1 2 2 0 1

Joukkoviestimien toimintaan kohdistu-
vat aiheet 34 0 4 5 1 4

Ulkomaalaisten muutto pois Suomesta 27 9 2 0 0 0
Konflikteihin liittyvät aiheet
Oikeuskäsittelyt, oikeuden päätökset 126 0 30 0 24 4
Ulkomaalaisten/ vähemmistöryhmien ai-
heuttamat väkivallanteot (valtaväestöä 
kohtaan)

48 0 1 0 4 6

Muut ulkomaalaisten/ vähemmistöryhmi-
en aiheuttamat oikeusloukkaukset (ei vä-
kivaltaa)

215 0 62 0 43 1

Vähemmistöryhmiin kohdistuneet väki-
vallanteot 81 1 3 0 2 17

Muut vähemmistöryhmiin kohdistuneet oi-
keusloukkaukset 32 0 0 2 3 0

Vähemmistöryhmien sisäiset/ väliset väki-
vallanteot tai konfliktit 10 0 0 0 1 2

Vierasvihaisten tahojen toiminta 7 0 0 0 0 0
Muut aiheet/  ei määriteltävissä. 622 4 78 86 26 16
YHTEENSÄ 2789 203 261 204 121 108

Taulukko 7.7. Eri etniset ryhmät ja juttujen pääaiheet (niiden eri aiheita edustavien 
juttujen määrä, joissa ko. ryhmä jutun keskeisenä vähemmistöryhmänä) 
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Taulukko 7.8. Viranomaiset puhujina keskeisimpien teemojen yhteydessä 
(uutisluonteiset jutut)

Jutun pääaihe

Viranomainen puhujana

N
% kyseisen 

teeman  
jutuista

% jutuista, 
joissa 

viranomai-
set puhujina 

(N=849)
Lait ja viranomaistoiminta (382 juttua) 243 63,6 28,6
Vähemmistöryhmien tekemät rikokset ja oikeusloukkaukset (250) 140 56,0 16,5
Suomalaisten suhde vähemmistöryhmiin (233) 87 37,3 10,2
Pakolaisten pyrkiminen, saapuminen tai poismuutto Suomesta (156) 74 47,4 8,7
Oikeuskäsittelyt, oikeuden päätökset (123) 66 53,6 7,8
Vähemmistöryhmiin kohdistuneet rikokset ja oikeusloukkaukset (98) 51 52,0 6,0
Suvaitsevaisuusjutut (233 juttua) 50 31,5 5,9
Kulttuuriset erityispiirteet, sosiaaliset ongelmat (89) 40 44,9 4,7
Muut teemat yhteensä (451) 98 21,7 11,5
Yhteensä (2015) 849 42,1 100 %

Taulukko 7.9. Puolueiden edustajat puhujina  
keskeisimpien teemojen yhteydessä (uutisluonteiset jutut)

Jutun pääaihe

Poliittisen puolueen edustaja puhujana

N
% kyseisen 
teeman ju-

tuista

% jutuista, 
joissa polii-
tikot puhuji-
na (N=83)

Lait ja viranomaistoiminta (382 juttua) 39 10,2 47,0
Suomalaisten suhde vähemmistöryhmiin (233) 30 12,9 36,1
Suvaitsevaisuusjutut (233 juttua) 4 1,7 4,8
Oikeuskäsittelyt, oikeuden päätökset (123) 1 0,8 1,2
Kulttuuriset erityispiirteet, sosiaaliset ongelmat (89) 1 1,1 1,2
Vähemmistöryhmien tekemät rikokset ja oikeusloukkaukset (250) 0 0 0
Pakolaisten pyrkiminen, saapuminen tai poismuutto Suomesta (156) 0 0 0
Vähemmistöryhmiin kohdistuneet rikokset ja oikeusloukkaukset (98) 0 0 0
Muut teemat yhteensä (451) 8 1,8 9,6
Yhteensä (2015) 83 4,1 100 %
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Liitetaulukko 7.10. Muut puhujat jutuissa, joissa venäläiset puhujina  
(uutiset, haastattelut, reportaasit, vinkkijutut) (N=63) 

Teemat C (sama aihe, ei dialogia) D (jutussa on dialogia venäläisten ja mui-
den välillä)

1. Venäläisten teke-
miä rikoksia koske-
vat jutut

5 juttua, joissa puhujina venäläisten li-
säksi:

- 2 jutussa: poliisi 
- tullipiirin johtaja 
- suomalaisyrityksen (Abloy) edustajat 
- taksikuski 
- sipoolaismies

8 juttua, joissa puhujina venäläisten li-
säksi:

- 5 jutussa: syyttäjä,  
- 2 jutussa:  asianajaja  
- tuomari 
- poliisi  
- tulkki 
- tullivalvojat 
- rajavartijat 
- kuljetusalan ammattilainen 
- taksinkuljettaja 
- suomalaiset rikolliset 
- hovioikeus  
- suomalaiset prostituoidut

2. Suomessa asuvi-
en venäläisten elä-
mä (muut kuin rikos-
jutut)

9 juttua, joissa puhujina venäläisten li-
säksi:

- 2 jutussa: opettaja 
- esimies 
- suunnittelija 
- kielikeskuksen johtaja 
- Inkeri-keskuksen toiminnanjohtaja 
- kulttuurisihteeri 
- kulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja 
- projektipäällikkö 
- matkailuyrittäjä 
- oppilaskunnan puheenjohtaja 
- nuorisosihteeri 
- neuvontapisteen hoitaja 
- pappi 
- työvoimaviranomainen

2 juttua, joissa puhujina venäläisten li-
säksi:

- Exit-projektin työntekijä 
- suomalaisnuori 
- työkaverit 

3. Turismi, ostosmat-
kailu, tilapäinen työn-
teko ym. venäläisten 
käynnit Suomessa

5 juttua, joissa puhujina venäläisten li-
säksi:

- 2 jutussa: poimijapörssin projektipääl-
likkö, marjanviljelijöiden liiton toiminnan-
johtaja 
- 2 jutussa: mansikkatilallinen, marjan-
viljelijä 
- koripallovalmentaja  
- suomalaiset rekkakuskit 
- työvoimaviranomainen 
- kaupunginjohtaja 
- kauppakamarin toimitusjohtaja

4 juttua, joissa puhujina venäläisten li-
säksi:

- suunnittelija 
- ei-venäläiset ulkomaalaiset 
- suomalaiset partiolaiset 
- toimittaja 
- venäläisen suomalainen tuttava

 Muut aiheet

1 juttu, jossa puhujana venäläisten lisäksi:

- vehkalahtelainen liikemies

1 juttu, jossa puhujana venäläisten lisäksi:

- kaksi yrittäjää, kunnanjohtaja, ivalolaiset 
A-MV; PV ja RK 


