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Populaarikulttuurin tuotteet ovat tehneet tuloaan osaksi kansainvälisen politiikan tutkimusta 
viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Populaarikulttuurista kumpuavia aineistoja kuten 
romaaneja ja elokuvia on käytetty sekä kansainvälisen politiikan tutkimusaineistona, mutta 
myös apuna kansainvälisen politiikan teorian opettamisessa.  
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romaanista. Analysoin Kummisetä-romaanin maailmaa Thomas Hobbesin Leviathanin 
avulla. Pidän Kummisedässä kuvattua mafiaperheiden maailmaa käytännön esimerkkinä 
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mitä itse katson sen tarkoittavan. Kyseessä on eräänlainen keskustelun avaus sekä suuntaa-
antava idea siitä, kuinka populaarikulttuurin tuotteita voitaisiin käyttää kansainvälisen 
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1. Johdanto 
 

Populaarikulttuuri ja sen tuotteet ovat alkaneet kiinnostaa kansainvälisen politiikan 

tutkijoita enenevissä määrin viime vuosikymmenen aikana. Populaarikulttuurista 

kumpuavia aineistoja, kuten kirjallisuutta tai elokuvia, on alettu käyttää kansainvälisen 

politiikan ilmiöiden tutkimisessa ja selittämisessä. Tämän lisäksi populaarikulttuurin 

tuotteita voidaan käyttää apuna kansainvälisen politiikan opetuksessa havainnollistavina 

esimerkkeinä kansainvälisen politiikan teorioista ja ilmiöistä.   

Tässä tutkielmassa tulen käyttämään populaarikulttuurin tuotetta analogisella ja 

pedagogisella tavalla. Työni aineistona käytän Mario Puzon vuonna 1969 kirjoittamaa 

Kummisetä-romaania. Luen ja tarkastelen romaania Thomas Hobbesin Leviathanin 

näkökulmasta. Käytän Kummisetää havainnollistavana esimerkkinä Hobbesin 

Leviathanissa esittämistä ajatuksista, ja tutkielmassani teen analogian Leviathanin ja 

Kummisedän välille. Keskeisin teesini on, että Kummisetä-romaanissa kuvattujen 

mafiaperheiden välillä ilmenee samanlainen luonnontila kuin mitä Hobbes Leviathanissa 

kuvaa ihmisten välillä olevan ennen kuin he perustavat yhteiskunnan. Täten Kummisetä-

romaanissa kuvattua maailmaa ja sen tapahtumia voidaan käyttää käytännön esimerkkeinä 

Hobbesin Leviathanissa esittelemästä yhteiskuntafilosofiasta.  

Olen sitä mieltä, että hobbesilainen luonnontila esiintyy Kummisedässä puhtaimmillaan ja 

siksi romaani toimii hyvänä aineistona tämänkaltaiselle tutkielmalle. Hobbesin mukaan 

kansalaisvaltioiden ulkopuolella on aina kaikkien sota kaikkia vastaan (Hobbes 1999: 123). 

Samoin Kummisetä-romaanin tapahtumien voidaan katsoa tapahtuvan järjestäytyneen 

yhteiskunnan ulkopuolella. Romaanin mafiapäälliköiden sanotaan ”ryhtyneen mieluummin 

varkaiksi ja murhaajiksi kuin laillisen yhteiskunnan jäseniksi” (KS: 354). Täten 

Kummisetää voidaan lukea eräänlaisena tutkielmana luonnontilaisesta maailmasta, missä 

oman edun ja hyödyn tavoittelu kaikin mahdollisin keinoin ei ole pelkästään sallittua vaan 

pikemminkin suotavaa ja kunniakasta.  

Toivon, että tutkielmani herättää ajatuksia siitä, kuinka kansainvälisen politiikan teorioita 

voisi opettaa käyttämällä fiktiivisiä romaaneja tai elokuvia havainnollistavina ja tuttuina 

esimerkkinä kansainvälisen politiikan teorioista. Samalla pro gradu -työni voi antaa 

kansainvälisen politiikan tutkimukseen täysin vihkiytymättömillekin henkilöille 
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mielenkiintoisen, havainnollistavan ja hieman popularisoidun tavan tutustua 

kansainvälisen politiikan realistiseen teoriaan ja yhteen sen teoriakirjallisuuden 

klassikoista. Tekemällä tämänkaltaisen kansainvälispoliittisen luennan tunnetusta 

rikosromaanista toivon myös, että pystyn tarjoamaan kansainvälisen politiikan 

opiskelijoille ja tutkijoille uuden näkökulman tieteenalamme mahdollisiin 

tutkimusaineistoihin.  

1.1. Tutkimuskysymys ja tutkimusidean synty 

 

Sain alustavan idean tutkielmaani suorittaessani kansainvälisen politiikan syventäviä 

opintoja. Erityisesti rauhantutkimuksen teemaseminaarilla vierailleen Heikki Sirviön 

väitöskirjatutkimus, missä hän käyttää aineistonaan Mika Waltarin ja Veikko Huovisen 

romaaneja tuntui mielenkiintoiselta tavalta tutkia kansainvälistä politiikkaa. Myös 

professori Vilho Harlen idea lukea Juhani Ahon romaaneja Juha ja Panu 

kansainvälispoliittisina puheenvuoroina vaikutti osaltaan siihen, että ryhdyin etsimään 

omaan graduuni sopivaa aineistoa kaunokirjallisuuden tai elokuvan alalta. Kyseinen 

lähestymistapa tuntui sopivalla tavalla rikkovan ja laajentavan perinteisiä kansainvälisen 

politiikan tutkimuksen tapoja. Samalla se kuitenkin tuntui järkeenkäyvältä ja 

kiinnostavalta.  

 

Tämän idean taustalla on ajatus kansainvälisestä politiikasta perinteisesti monitieteellisenä 

tieteenalana. Lisäksi tämänkaltaisten ei-niin-perinteisten aineistojen käyttäminen on 

tieteenalallamme verrattain uutta ja se kiinnosti minua henkilökohtaisesti. Sittemmin ajatus 

syveni entisestään, kun tutustuin enemmän kansainvälisen politiikan 

tutkimuskirjallisuuteen, missä aineistona käytettiin juurikin erilaisia populaarikulttuurin 

tuotteita kuten kaunokirjallisuutta ja elokuvia. 

 

Katsoessani syksyllä 2009 Kummisetä-elokuvaa, ties kuinka monennetta kertaa, huomasin 

siinä elementtejä, jotka ovat hyvin tuttuja myös kansainvälisen politiikan tutkijoille. 

Elokuvassa kuvatut mafiaperheet toimivat mielestäni tavalla, joka vastaa hyvin 

kansainvälisen politiikan realistisen teorian maailmankuvaa. Yksittäisenä esimerkkinä 

voisi mainita kohtauksen, missä Corleonen perheen asianajaja ja neuvonantaja, consiglieri, 

Tom Hagen pohtii, tulisiko heidän laajentaa liiketoimintaansa huumekauppaan. Asiaa 
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punnitessaan Hagen toteaa, että jos Corleonen perhe ei huumekauppaan ryhdy, niin muut 

rikollisperheet tekevät sen joka tapauksessa, jolloin ne puolestaan vaurastuvat. Tämä taas 

mahdollistaisi heille lahjonnan ja poliittisen suojelun ostamisen tehostamisen, mikä 

puolestaan heikentäisi Corleonen perheen asemaa. Lopulta perheen päämies Vito Corleone 

päättää kuitenkin hylätä huumekauppaan ryhtymisen, koska hän arvioi, että se yleisen 

paheksuttavuutensa vuoksi voisi pilata hänen omat poliittiset suhteensa ja voisi lopulta 

johtaa jopa koko mafian tuhoutumiseen. 

Tämä yksittäinen kohtaus on malliesimerkki kansainvälisen politiikan realistisesta 

teoriasta, jonka mukaan valtiot toimivat rationaalisesti pelkästään omia intressejään ajaen 

ja etujansa maksimoiden. Lisäksi oman valtion suhde toisiin valtioihin riippuu suhteellisen 

voiman määrästä. Realisteille tämä voima on joko taloudellista tai sotilaallista. Tätä taustaa 

vasten se maailma, jossa mafiaperheet toimivat, voidaan nähdä toimijoiden välisenä 

nollasummapelinä. Siinä yhden valtion voimistuminen heikentää toisen valtion asemaa ja 

saa sen tuntemaan itsensä turvattomammaksi. Tämänkaltaisessa ympäristössä, mikä 

Kummisedässä luodaan, yhden tappio on suoraan toisen voitto.  

Romaanissa tulee esiin useita käsitteitä ja ilmiöitä, joita kansainvälisen politiikan tutkijat 

tarkastelevat ja romaani mahdollistaisikin useita eri teoreettisia lähestymistapoja. Tässä 

työssä keskityn kuitenkin tarkastelemaan Kummisetä-romaania Thomas Hobbesin 

Leviathanin kautta. Lyhyesti sanottuna tutkielmani aihe on Kummisetä-romaanin 

maailma Thomas Hobbesin Leviathanissa kuvaileman luonnontilan 

havainnollistavana esimerkkinä. Tulen käsittelemään romaania ja siinä kuvattua 

maailmaa eräänlaisena mikrokosmoksena tai esimerkkimaailmana, missä mafiaperheitä ja 

niiden vuorovaikutusta tarkastellaan Hobbesin ajatusten pohjalta. Erityisesti Hobbesin 

ajatukset koskien luonnontilaa, joka ihmisten välillä vallitsee ennen yhteiskunnan 

perustamista, ovat työssäni keskeisiä. Myös Hobbesin ajatukset koskien yhteiskuntien 

välisiä suhteita tulevat työssäni esiin.  

Tulen käyttämään Kummisetää ikään kuin Hobbesin Leviathanin peilinä ja perusoletukseni 

on, että romaanin mafiaperheet elävät keskenään hobbesilaisessa luonnontilassa. Keskeisin 

peruste tälle on Kummisedässä esitetty kuvaus mafiapäälliköistä, jotka ”ryhtyivät 

mieluummin varkaiksi ja murhaajiksi kuin laillisen yhteiskunnan jäseniksi” (KS: 354). 

Mafiapäälliköitä kuvattiin myös harvinaisiksi yksilöiksi, jotka ”olivat kieltäytyneet 
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noudattamasta yhteiskunnan sääntöjä ja kieltäytyneet olemasta toisten hallittavina” (KS: 

308). Tämä mahdollistaa myös hieman pidemmälle menevän analogian ja analyysin. 

Analogialla tarkoitan tässä yhteydessä samankaltaisuutta. Kummisedässä kuvatut 

mafiaperheet toimivat juurikin sillä tavalla, kuin miten Hobbes kuvaa ihmisten toimivan 

luonnontilassa ennen yhteiskunnan perustamista.  

 

Edellä mainitun lisäksi tulen käsittelemään Kummisedän mafiaperheitä myös omina 

valtionkaltaisina toimijoinaan, jotka haastavat järjestäytyneen yhteiskunnan suvereniteetin 

ja pyrkivät toimimaan ihmisten suvereeneina laillisen yhteiskunnan rinnalla. Romaanista 

käy ilmi kuinka mafia pyrkii laajentamaan vaikutuspiiriään tavallisten ihmisten elämään ja 

saamaan ihmiset hylkäämään poliittiset perusoikeutensa ja siirtymään yhteiskunnan vallan 

alta mafian vallan alaisiksi. Tässä osiossa tulen rinnastamaan mafiaperheet Hobbesin 

kuvailemaan hankittuun monarkiaan, jonka alamaiset alistuvat hallitsijalleen, koska 

pelkäävät tätä.    

 

Pro gradu -työni on täysin teoreettinen siinä mielessä, että en pyri tutkimaan mitään 

todellista kansainvälisen politiikan ilmiötä. Sen sijaan toivon, että tutkielmallani on 

käyttöarvoa nimenomaan analogisessa ja pedagogisessa mielessä kun halutaan opiskella ja 

opettaa kansainvälisen politiikan klassista realismia ja erityisesti Hobbesin näkemyksiä 

siitä. Kummisetä-romaani on hyvä johdanto realistiseen teoriaan ja se toimii hyvänä, sekä 

toivottavasti mielenkiintoisena, havainnollistavana esimerkkinä Thomas Hobbesin 

Leviathanissa esittämistä ajatuksista. Tutkielmani aineisto, Kummisetä-romaani sekä 

Leviathan, ovat molemmat suomennettuja laitoksia. Päädyin tähän ratkaisuun osaksi 

mukavuussyistä, sillä käännösten käyttäminen nopeutti molempien kirjojen lukemista. 

Erityisesti Hobbesin 1600-luvun englanti on välillä hyvin koukeroista ja kaunopuheista ja 

hänen käyttämänsä termistö hieman arkaaista. Toisaalta Hobbesista puhuttaessa tietyt 

termit ovat hyvin vakiintuneita ja suuri osa niistä on peräisin juurikin käyttämästäni 

Tuomo Ahon vuonna 1999 tekemästä korkeatasoisesta suomennoksesta. Näin ollen en 

joutunut keksimään omia suomennoksiani Hobbesin käyttämille sanoille ja sananparsille, 

vaan luotan Ahon ansiokkaaseen suomennokseen.  

Valitsin aineistokseni Kummisetä-romaanin elokuvan sijaan siksi, että kirjaan viittaaminen 

on tutkimusta tehdessä helpompaa. Lisäksi alkuperäinen romaani on paljon elokuvaa 
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laajempi ja tarjoaa täten enemmän aineistoa analysoitavaksi. Tästä eteenpäin romaaniin 

viitatessani käytän viitemerkintänä (KS: XXX).    

1.2. Fiktiivinen romaani kansainvälisen politiikan tutkimusaineistona 

 

Kuvitteellisen ja viihteellisen rikosromaanin käyttäminen kansainvälisen politiikan pro 

gradu -tutkimuksen aineistona voi ensi alkuun vaikuttaa oudolta ja joidenkin mielestä jopa 

tieteenalaa vähättelevältä. Pyrkimykseni ei kuitenkaan ole saattaa kansainvälisen politiikan 

tutkimusta outoon valoon. Omalta osaltani pyrin laajentamaan tieteenalamme 

hyväksyttyjen tutkimusaineistojen kirjoa ja avaamaan uusia näkökulmia kansainväliseen 

politiikkaan. Johan Fornäsin mukaan kirjalliset teokset tai musiikin äänet ovat yhtä lailla 

empiiristä aineistoa kuin survey-tutkimuksen kaaviot, nauhalta puretut haastattelut tai 

havaintopöytäkirjatkin. Eri asia sitten on, kuinka niitä voidaan käyttää (Fornäs 1998: 26). 

Myös Michael Shapiro pyrkii torjumaan sen melko fakkiutuneen ennakko-oletuksen, että 

fiktiivisiä ja tieteellisiä kirjoituksia tulee käsitellä erillään (Neumann 2001: 605).  

 

Kummisetä-romaani on melko otollinen aineisto tämänkaltaiselle vertailevalle tutkielmalle 

sen sisältämän kielen ja terminologian vuoksi. Kummisedässä mafiaperheistä puhutaan 

”valtakuntina” ja ”omina yhteiskuntinaan” sekä niiden päälliköistä ”hallitsijoina” ja 

”valtiomiehinä”. Lisäksi Kummisedässä tapahtuu murhia, jotka ovat rinnastettavia 

”hallitsijan surmaan”. Romaanissa käytetty kieli osaltaan kannusti minua ryhtymään tämä 

tutkielman tekoon.  

 

Kaunokirjallisuutta sekä muita populaarikulttuurista kumpuavia lähteitä on toki käytetty 

tieteenalamme tutkimuksen aineistona aikaisemminkin. Oma tutkimukseni kuitenkin 

poikkeaa aiemmista tutkimuksista teoreettisuudellaan. En tutki mitään kansainvälisen 

politiikan ilmiötä sinänsä vaan käytän ainoastaan kaunokirjallista teosta esimerkkinä 

Thomas Hobbesin yhteiskuntafilosofiasta. En oleta, että Mario Puzolla olisi ollut jokin 

poliittinen sanoma, minkä hän haluaisi välittää. Ja vaikka olisikin, niin se ei ole työni 

kannalta olennaista. Puzon omien sanojen mukaan hänen suurin motivaationsa 

Kummisedän kirjoittamiselle oli halu rikastua.  
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Hän oli aikaisemmin julkaissut jo kaksi kirjaa, jotka eivät olleet suuria kaupallisia 

menestyksiä. 1  Puzon voidaan kuitenkin katsoa tuntevan Kummisedässä kuvaamansa 

mafian maailman. Hän syntyi italialaisten siirtolaisten perheeseen vuonna 1920 ja varttui 

New Yorkin Hells’s Kitchen -nimisessä kaupunginosassa. Samaan kaupunginosaan Puzo 

sijoitti nuoren Vito Corleonen asumaan perheineen ennen kuin tämä päätti ryhtyä 

gangsteriksi. Myöhemmin Puzo muutti Long Islandille, mihin hän kirjoitti myös Vito 

Corleonen asumaan tämän noustua vaikutusvaltaisen rikollisperheen johtajaksi. 

Todellisuudessa monet New Yorkin mafiapäälliköt asuivat oikeastikin Long Beachin 

kaupunginosassa Long Islandilla toisen maailmansodan jälkeen. Puzolla ei liene 

kuitenkaan omakohtaista kokemusta mafiasta. Hän sai idean mafia-aiheiseen romaaniin 

kuultuaan erilaisia anekdootteja mafiasta ja sen piirissä toimineista henkilöistä. Joillain 

Kummisedän roolihahmoilla onkin löyhät todelliset esikuvansa ja jotkut kirjan tapahtumat, 

kuten 1930-luvulla itärannikon mafiaperheiden kesken käyty suuri oliiviöljysota, ovat 

tapahtuneet oikeasti.  

 

Puzoa pidetään naturalistisena kirjoittajana ja hänen kuvaamansa maailma on kaupunki, 

joka näyttäytyy tietynlaisena urbaanina viidakkona, missä vahvemmat sortavat säälimättä 

heikompiaan. Puzon kirjojen toistuva teema on kosto, yleensä raaka sellainen. Puzon 

kirjoissa ihmisten tunteet esitetään pömpöösien seremonioiden kuten riehakkaiden häiden 

tai juhlallisten hautajaisten kautta (Hall 1972: 1033). Yksi Vito Corleonen keskeinen 

ohjenuora olikin omien tunteiden ja perimmäisten aikomustensa piilottaminen. Hänen 

mukaansa ei voinut saavuttaa suurempaa etulyöntiasemaa kuin jos sinulla on vihollinen 

joka yliarvioi virheitäsi, ellei sitten sellainen ole ystäväsi, joka aliarvioi hyveitäsi. Mutta 

uhkausten esittäminen on Vito Corleonen mukaan kaikkein typerin tapa paljastaa omat 

korttinsa ja ajattelematon vihanpurkaus suurinta mahdollisinta holtittomuutta (KS: 235).  

 

Kummisetää voidaan lukea pelkästään rikosromaanina, mutta itselleni se avautui aivan 

uudella tavalla, kun luin sitä hobbesilaisesta näkökulmasta. Populaarikulttuuri voi toimia 

kansainvälisen politiikan tutkijalle inspiraation lähteenä ja voi auttaa näkemään asiat 

uudella tavalla (Kangas 2009: 323). Näin ovat tehneet muun muassa Kuzma ja Haney 

(2001), jotka suunnittelivat kahdessa eri yliopistossa kansainvälisen politiikan 

                                                             

1 http://www.guardian.co.uk/news/1999/jul/05/guardianobituaries 
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kesäkursseja, joiden pääasiallisena oppimateriaalina käytettiin elokuvia kuten Star Trekiä 

ja Tohtori Outolempeä. Perusteena erikoiselle opetusmetodille oli osaltaan se, että se 

helpottaa kansainvälisen politiikan opetusta ”MTV-sukupolvelle”, joka muutenkin viettää 

aikansa television ääressä tai tietokoneella (Kuzma & Haney 2001: 34). Hieman samaa 

metodia käyttää myös Cynthia Weber (2005), joka käyttää elokuvia havainnollistavina 

esimerkkeinä kansainvälisen politiikan eri teorioista. Palaan Weberin ajatuksiin tarkemmin 

vielä myöhemmin.  

 

Populaarikulttuurin käyttö kansainvälisen politiikan opettamisessa ei tarkoita sitä, että 

mennään ali sieltä mistä aita on matalin, eikä kansainvälistä politiikkaa voi oppia 

katsomalla elokuvia tai lukemalla romaaneja. Populaarikulttuuri voi toimia teoretisoinnin 

tukena. Esimerkiksi Anatol Rapoport käyttää kirjassaan Fights, Games and Debates 

(1960) kaunokirjallisuudesta poimimiaan esimerkkejä johdantona johonkin tiettyyn 

teoreettiseen aihepiiriin, hänen tapauksessaan kolmeen erilaiseen konfliktiin, jotka 

Rapoport luokittelee joko taisteluksi, peliksi ja väittelyksi.  Itse asiassa Leviathanissa 

Hobbes itsekin viittaa antiikin ajan kreikkalaisiin runoihin ja muinaisiin 

historiankirjoituksiin havainnollistaessaan omia ajatuksiaan. Hän käyttää niitä 

nimenomaan havainnollistamaan omaa poliittista filosofiaansa ja tekee sitä täten 

ymmärrettävämmäksi. 

 

Itse käytän Kummisetä-romaania osaltaan samalla tavalla kuin mitä Rapoport tekee: pidän 

romaania hyvänä johdatuksena Thomas Hobbesin kirjoituksiin sekä niiden 

havainnollistavana esimerkkinä. Kummisetä-romaani sekä sen juoni ja hahmot ovat laajalti 

tunnettuja. Vaikka tutkimukseni aineistona on fiktiivinen romaani, sen voidaan katsoa 

kuvaavan todellisuutta sekä sellaisia asioita, jotka olisivat voineet tapahtua sinä aikana, 

mihin se on sijoitettu. Kertomakirjallisuuden voidaan katsoa tarjoavan erilaisia 

todellisuuden kuvauksia ja romaanit voivat tuoda lisätietoa jostain, mikä on kirjoitettu 

faktana. (Bleiker 2009: 9).  

 

Kaunokirjallisuus voi lisätä tietoamme asioista. Emme kuitenkaan voi olla varmoja 

kaunokirjallisuuden ja muiden esteettisten lähteiden meille välittämästä tiedosta ja sen 

oikeellisuudesta. Tämä niin sanotuista esteettisistä lähteistä hankittu tieto ei tietenkään 

tarjoa meille kiistatonta totuutta, mutta samaan aikaan kaunokirjallisuus tuo esiin sen, että 
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tiedon äärelle voi päästä monia eri teitä ja samaan aikaan on olemassa useita eri tietoja ja 

tietoisuuksia (ibid.). Jaakko Hintikan mukaan ”romaanit ovat esimerkkejä mahdollisista 

maailmoista” (Lehtinen 2011: 55).  

 

Venäjän kirjallisuuden klassikoita voidaan lukea valideina kuvauksina 1800-luvun 

Venäjästä ja sen ajan yhteiskunnasta. Mika Waltari puolestaan kirjoitti Sinuhe 

egyptiläisen, historiallisesti kurantin romaanin muinaisesta Egyptistä, koskaan edes 

Egyptissä käymättä. Samoin Väinö Linnan Täällä pohjantähden alla on miltei omaksuttu 

osaksi virallista historiankirjoitusta koskien vuoden 1918 kevättä ja siihen johtaneita 

tapahtumia Suomessa. Linnan Tuntematonta sotilasta puolestaan pidettiin aikanaan miltei 

pyhäinhäväistyksenä, kun hän tuli paljastaneeksi oman näkemyksensä suomalaisen 

rivisotilaan sielunmaisemasta jatkosodan aikana. Hayden Whiten mukaan kirjailijat 

pystyvät töillään kertomaan jotain hyvin oleellista menneestä. Hänen mukaansa erityisesti 

modernistit kuten James Joyce tai vaikkapa Thomas Mann onnistuivat hyvin menneen 

kuvaamisessa, joskus jopa perinteisiä historioitsijoita paremmin (Nyyssönen 2008: 89, 97).  

 

Sekä kaunokirjallisuus että tieteelliset tutkimukset kertovat meille tarinoita ympäröivästä 

maailmasta. Joidenkin mielestä niitä pitäisi siksi pystyä käsittelemään samanarvoisina 

teksteinä. Tätä suuntausta edustaa muun muassa Maureen Whitebrook (2001, 15), jonka 

mukaan romaaneja voidaan lukea samanarvoisina tieteellisten tutkimusten kanssa. Roland 

Bleiker (2006: 78) on tutkinut syyskuun 11. 2001 jälkeen tehtyä taidetta, arkkitehtuuria, 

musiikkia ja kirjallisuutta ja etsinyt tapoja kuinka taide voisi laajentaa ymmärtämystämme 

kansainvälisestä politiikasta ja erityisesti viimeaikaisista turvallisuusuhista. Hän kysyykin, 

voisiko esimerkiksi fiktio tuoda paremmin esiin joitakin terrorismin aspekteja kuin mitä 

faktuaaliset tutkimukset esittävät.  

 

Kaunokirjallisuudella on eittämättä arvonsa menneisyyden kuvaajana, mutta voidaanko 

kaunokirjallisuutta ja tieteellisiä tutkimuksia lukea samanarvoisina. Oma suhtautumiseni 

tähän on hieman kaksijakoinen. Frank Ankersmitin mukaan kaunokirjailija voi alusta 

saakka valita itselleen jonkun näkökulman, mistä hän kirjan kirjoittaa, kun taas 

historioitsija päätyy omaan näkökulmaansa tutkimuksensa lopuksi. Tutkimustuloksesta 

tulee historioitsijan positio, jota hän puolustaa. Kirjailijalla on ammattinsa puolesta 

enemmän vapauksia kuin tieteellisellä tutkijalla. Kirjailija saa täyttää mahdolliset 
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aukkokohdat omalla sepitteellään, mikä objektiiviselle tutkijalle ei ole sallittua, tai 

ainakaan suotavaa. Kaunokirjallisuudesta voidaan löytää hyviä menneiden aikojen 

kuvauksia, jotka voivat olla historiallisesti oikeita. Esimerkiksi jotkin Kummisedässä 

tapahtuneet asiat, kuten vaikkapa Corleonen perheen palkkamurhaajan Luca Brasin 

suorittamat veriteot ovat sellaisia, jollaisia mafian toimesta on aivan hyvin voitu tehdä 

Yhdysvalloissa 1920- ja 1930 -luvuilla. Kuitenkin hahmona Luca Brasi, kuten 

Kummisedän muutkin hahmot, on fiktiivinen. Hyvä fiktio tarvitsee taustalleen 

tositapahtumia. Veijo Meri esitti Manillaköydessä ajatuksen, että kaikenlaiset tarinat 

vaativat pohjakseen aina jonkun tositapahtuman, jotka myöhemmin voidaan jalostaa 

erilaisiksi tarinoiksi. 

1.3. Kansainvälisen politiikan monitieteisyys 

 

Perustelen tutkielmani aiheen valintaa osaltaan myös sillä, että kansainvälisen politiikan 

tutkimus on pohjimmiltaan monitieteinen tieteenala. Siinä voidaan nähdä yhtäläisyyksiä 

vaikkapa sosiologiaan, kuten Alfred Zimmern tekee (Long 2009: 8). Sosiologia keskittyy 

hänen mukaansa yhteisöllisyyden tutkimiseen kun taas kansainväliset suhteet keskittyvät 

erilaisiin ihmisryhmiin ja niiden väliseen vuorovaikutukseen. Lisäksi kansainvälisten 

suhteiden tutkimisen voidaan osaltaan katsoa olevan myös historian tutkimista, jos 

historiaksi käsitetään tutkimusaiheet, joissa paneudutaan sivilisaatioiden nousuun, kasvuun 

sekä tuhoon että niiden väliseen vuorovaikutukseen (ibid). 

 

Kansainvälisten suhteiden tutkimuskenttä on laaja ja se voi sisältää elementtejä 

luonnontieteistä moraalifilosofiaan. Zimmernin mukaan kansainvälisten suhteiden 

tutkiminen ei olekaan akateeminen oppiaine sanan perinteisessä mielessä, koska siinä ei 

voida käyttää mitään yhdenmukaista oppimateriaalia tai opetusohjelmia. Kansainvälisten 

suhteiden tutkimusala ei ole yksittäinen oppiaine vaan sekoitus, joka koostuu muun 

muassa laki-, talous-, maan- ja valtiotieteistä (ibid).  

 

Kansainvälisen politiikan tutkijat ovat kautta aikojen lainanneet viljalti muiden 

tieteenalojen teorioita ja metodeita omiin tutkimuksiinsa. Erityisesti sosiologian alan 

teoreetikoita on omittu myös kansainvälisen politiikan tutkimuksen sateenvarjon alle. 

Tämä on omasta mielestänikin loogista, koska olen kokenut kansainvälisen politiikan 
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olevan monesti enemmän kansainvälistä sosiologiaa, etenkin kun tarkastelukohteena ovat 

valtioiden sijaan ihmiset tai tietyt ihmisryhmät. Pieneksi ongelmaksi kansainvälisen 

politiikan tutkijoiden keskuudessa on ehkä koettu se, että tieteenalamme teoreetikoita ei 

juurikaan käytetä hyväksi muilla tieteenaloilla niin kuin me käytämme muita.  

 

Kylmän sodan päättymisen jälkeen kulttuuri on palannut kansainvälisen politiikan 

tutkimukseen ja kulttuurierojen on väitetty tuovan epävakautta kansainväliseen 

politiikkaan. Samuel Huntingtonin ”Kulttuurien kamppailu ja uusi maailmanjärjestys” 

(1996)  (The  Clash  of  Cilvilizations  and  the  Remaking  of  New  World  Order)  ennusti  

kansallisten, etnisten ja uskontojen välisten konfliktien paluuta kansainvälisen politiikan 

näyttämölle. Viimeisen 10–15 vuoden aikana kansainvälisen politiikan tutkijat ovat 

alkaneet kiinnostua populaarikulttuurin merkityksestä tieteenalallemme. Huomiota on 

alettu kiinnittää ”perinteisten” tutkimusaineistojen, kuten vaikkapa valtionpäämiesten 

puheiden ja huippukokousten julkilausumien sijaan sinne, missä poliittisia ja sosiaalisia 

prosesseja muokataan. Tässä prosessissa eri maiden kulttuurin tutkimus on noussut 

keskeiselle sijalle (Neumann & Nexon 2006: 6).  

 

Tämänkaltaisessa lähestymistavassa oletuksena on se, että kulttuuri vaikuttaa ihmisten 

käyttäytymiseen. Jos hyväksymme kulttuurin vaikutuksen ihmisten käyttäytymiseen, mitä 

lienee vaikeata kiistää, ei populaarikulttuuriakaan voida jättää huomiotta. 

Populaarikulttuuri on nimenomaan se alue, missä ihmisten moraalia muokataan, 

identiteettejä luodaan sekä erilaisia narratiiveja tuotetaan (Neumann & Nexon 2006: 6).  

 

Ted Hopf menee hieman pidemmälle argumentoidessaan, että tuntemalla valtioiden 

identiteetin on myös mahdollista ennustaa niiden ulkopoliittista käyttäytymistä. Hopf itse 

on tutkinut Neuvostoliittoa ja Venäjää ja käyttänyt aineistonaan uutisia, lehtiartikkeleita, 

romaaneja sekä muita kirjoitettuja lähteitä, jotka hänen mukaansa muokkaavat ihmisten 

identiteettiä. Yrittämällä ymmärtää Venäjän ja Neuvostoliiton kansanluonnetta 

tutkimusaineistonsa kautta hän on pyrkinyt selittämän myös niiden ulkopoliittisia toimia. 

Populaarikulttuuri ei siis ole pelkkä peili, jonka kautta voimme katsoa keksittyjä tarinoita 

elävästä elämästä. Populaarikulttuuri osaltaan myös tuottaa meitä ympäröivää sosiaalista ja 

poliittista maailmaa (Neumann & Nexon 2006: 6).  
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Populaarikulttuuri myös representoi sosiaalista ja poliittista elämää. Nämä representaatiot 

eivät ole pelkästään passiivisia maailman kuvauksia, vaan niillä on tärkeä rooli sosiaalisen 

ja poliittisen todellisuuden konstruoinnissa (Neumann & Nexon 2006, 6). Berger ja 

Luckmann argumentoivat, että suurin osa ihmisten tiedosta on yleistyksiä ja stereotypioita 

joko toisista ihmisistä, politiikasta tai maailmasta yleensä. Nämä stereotypiat eivät kumpua 

henkilökohtaisista kokemuksistamme, vaan ne syntyvät esimerkiksi keskusteluissa eri 

ihmisten kanssa tai vaikkapa poliittisten tai uskonnollisten johtajien puheiden perusteella. 

Meidän voidaan sanoa olevan oman kulttuurimme tuotteita. C. Wright Millsin mukaan 

ihmiset elävät niin sanotuissa toisen käden maailmoissa (second hand worlds). Millsin 

mukaan ihmiset tietävät paljon enemmän asioita kuin mitä he henkilökohtaisesti ovat 

voineet nähdä tai kokea. Ihmisten maailmankuva, ja samalla heidän kuva itsestään, on 

luotu sellaisten ihmisten toimesta, joita he eivät ole koskaan tavanneet tai tule koskaan 

tapaamaankaan (Mills 1959: 45).  

1.4 Aihepiiristä aiemmin tehtyjä tutkimuksia 
 

Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksella on tehty pro gradu -tutkielmia 

sekä väitöskirjoja, joiden aineistona on (populaari)kulttuurin tuotoksia. Heikki Sirviön pro 

gradu -tutkielmassa Erilaisia sotajuttuja. Kirjallisuus politiikkana, ironia 

metanäkökulmana Veikko Huovisen teksteissä (2006) tarkastellaan sotaa koskevien 

käsitysten muodostumista. Sirviö näkee Huovisen romaanit Veitikka ja Rauhanpiippu 

poliittisina puheenvuoroina, joilla pyritään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kyseessä on 

Huovisen romaanien poliittinen luenta. Sirviö tutkii sitä, minkälaista pasifismia Huovisen 

teokset edustavat ja käyttää Huovisen romaaneita näkökulmana kansainvälisen politiikan 

tieteenalan sodan luonnetta ja sen oikeuttamista koskevaan keskusteluun.  

Hilkka Luukkonen (2009) on puolestaan tutkinut englantilaisen koulukunnan sisällä 

käytävän puuttumattomuus- ja interventiokeskustelun ilmentymistä sotaelokuvissa. 

Luukkosen mukaan elokuvat pystyvät kuvastamaan kansainvälisen politiikan teoreettista 

keskustelua ja nostavat esille todellisuudessa käytäviä arvo- ja normikeskusteluja. Lisäksi 

elokuvat pystyvät rakentamaan teoriasta kuvallista materiaalia ja vaikkakin elokuvat ovat 

fiktiivisiä, niiden avulla voidaan kuvata realistisella tavalla pluralistista todellisuutta.  
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Luukkonen käyttää semiotiikkaa tutkiessaan elokuvien representaatioita ja täten 

hahmottamaan sitä, kuinka kaksi Hollywood-elokuvaa kuvastaa englantilaisen 

koulukunnan pääteemojen, pluralismin ja solidarismin, välistä vastakkainasettelua. 

Luukkonen lähestyy representaatioita denotaation ja konnotaation käsitteiden kautta. Näin 

hän nostaa esiin aineistosta sekä ilmeisiä ja ”auki näyteltyjä” että syväluotaavia ja 

piilotettuja merkityksiä. Pro gradu -tutkielmani on melko läheisessä suhteessa Luukkosen 

tutkielmaan sillä erotuksella, että aineistoni ei kuvaa mitään kansainvälispoliittista 

tapahtumaa. Myös Kummisetä-romaani pystyy kuvastamaan kansainvälisen politiikan 

teoriaa ja osoittamaan, millä lailla Hobbesin kuvaama luonnontila voi ilmetä. 

Anni Kangas on puolestaan väitöskirjassaan The Knight, the Beast and the Treasure: A 

Semeiotic Inquiry into the Finnish Political Imaginary on Russia, 1918-1930s (2007) 

käyttänyt aineistonaan noin 700 poliittista pilapiirrosta tutkiessaan, mitä Venäjän 

tarkasteleminen suomalaisina tarkoittaa. Väitöskirjaansa liittyvässä artikkelissa From 

Interfaces to Interpretants: A Pragmatist Exploration into Popular Culture as 

International Relations Kangas käyttää Peircen pragmatistista merkkiteoriaa osoittaakseen 

kuinka merkit eivät ole staattisia vaan ne muuttuvat ja voivat ajan myötä tulla korvatuiksi 

toisilla merkeillä.  

Oma pro gradu -työni on kuitenkin hieman erilainen kuin edellä mainitut tutkimukset. 

Työssäni on haastavaa se, että, kuten on tullut todettua, en tutki mitään kansainvälistä 

ilmiötä sinänsä. Tämän lisäksi aineistoni on viihteellinen romaani, jolla en oleta olevan 

mitään poliittista sanomaa. Allan Megilliä mukaillen pidän aineistoani, Kummisetä-

romaania, eräänlaisena ”jälkenä” (trace). Vaikkakin Megill on historiantutkija, pidän 

vertausta tässä yhteydessä relevanttina.  

Megillin mukaan jälki on sellainen jäänne menneisyydestä, jota ei ole tehty sen vuoksi, 

että se varta vasten kertoisi meille jotain menneistä tapahtumista vaan se on ollut osa 

arkipäivän elämää. Jäljen vastakohdaksi Megill nimeää lähteen (source), joka on 

nimenomaan tehty historiankirjoitusta varten ja sen tarkoitus on välittää tietoa jostain 

tapahtumasta tuleville sukupolville. Keski-Euroopassa toisen maailmansodan aikaan 

painetut juna-aikataulut ovat Megillin mukaan nimenomaan jälkiä, koska ne osaltaan 

kertovat holokaustista ja niihin liittyvistä kyydityksistä, vaikka niiden alkuperäinen 

tarkoitus on pelkästään ollut pitää junat aikataulussa. Lähteet sen sijaan ovat aina joidenkin 
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asioiden tulkintoja. Megillin mukaan jäljet ovat ”nonintentional evidence” (Megill 2007: 

25-26).  

Pidän Kummisetä-romania Megillin tarkoittamana ”jälkenä” siksi, että se on tarkoitettu 

pelkästään viihdyttäväksi romaaniksi ja kuvaukseksi New Yorkin järjestäytyneestä 

rikollisuudesta. Oletan, että sillä ei ole mitään rikollisuuden vastaisia tai poliittisia 

tarkoitusperiä. Aikaisemmin mainitut tutkimukset, erityisesti Sirviön ja Kankaan tekemät, 

eroavat omastani siinä, että heidän aineistonsa on jo valmiiksi ”poliittista”: Huovisen 

romaanit ovat sodanvastaisia puheenvuoroja ja Kankaan väitöskirjan aineistona on 

poliittiset pilapiirrokset. Molemmilla aineistoilla on alun perin ollut pyrkimys vaikuttaa 

ihmisiin ja heidän ajatuksiinsa tai ainakin saada ihmiset ajattelemaan jotain. 
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2. Kansainvälisen politiikan tutkimuksen esteettinen käänne 

 

Joidenkin post-modernistien pyrkimykset kyseenalaistaa positivistinen lähestymistapa sekä 

representaatioiden tuominen kansainväliseen politiikan tutkimukseen kohtasi aikanaan 

vastustusta. Lähestymistapaa pidettiin relativistisena ja pelättiin, että se johtaa eräänlaiseen 

kaikki-on-sallittua -ideologiaan (Bleiker 2001: 522).  

 

On kuitenkin pidettävä mielessä, ettei yksikään yhteiskuntatieteellinen tutkimus ole 

absoluuttinen totuus sinänsä. Kaikkein perusteellisinkaan empiirinen analyysi ei pysty 

kuvaamaan tutkimuskohdettaan autenttisesti niin kuin se todellisuudessa on. 

Tutkimustulokset ovat aina tutkijan tekemiä tulkintoja kyseisestä tapahtumasta. Tulkintaan 

vaikuttavat monet eri asiat tutkijan henkilökohtaisista mieltymyksistä ja hänen 

valitsemastaan positiosta lähtien tutkimusmetodiin ja käytettävään teoreettiseen 

viitekehykseen. 

 

Roland Bleiker (2001 ja 2009) vertaa kansainvälisen politiikan tutkimusta taulun 

maalaamiseen tai valokuvan ottamiseen. Yksittäinen taulu on kuvaus tietystä paikasta tai 

tilanteesta. Se on maalattu tiettyyn aikaan päivästä tietyssä valaistuksessa. Taululle on 

valittu tietty perspektiivi ja jotkut asiat on kuvattu tarkemmin kuin toiset. Sama pätee 

valokuviin, jotka voidaan ottaa joko mustavalko- tai värifilmille. Lisäksi voidaan valita 

otetaanko lähikuva vai yleiskuva jostain kohteesta. Jos taas kuvataan ulkona, on 

vuorokauden- ja vuodenajoilla oma vaikutuksensa lopputulokseen. Erilaisia lopputulosta 

määrittäviä tekijöitä voidaan varmasti keksiä loputtomiin. Valokuvaajan tai taidemaalarin 

tarkoituksena ei kuitenkaan ole kuvata todellisuutta sellaisenaan, vaan saada katsoja 

näkemään kuvatut kohteet uudella tavalla.  

 

Frank Ankersmit yhdistää taideteoksen ja sen kuvaaman todellisuuden välillä olevan eron 

edustukselliseen demokratiaan. Taidemaalarin on mahdotonta kuvata maisemaa samalla 

tavalla kuin se luonnossa esiintyy. Todellisen maiseman ja siitä tehdyn maalauksen välinen 

ero on se tekijä, mikä tuottaa taulun katsojalle esteettistä mielihyvää (Ankersmit 1996: 46). 

Tällä on Ankersmitin mukaan merkitystä myös edustuksellisessa demokratiassa. 

Edustuksellisuus (representation) toteutuu hänen mukaansa kunnolla vasta sitten kun 
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kansan ja sen edustajien välillä on riittävästi eroavaisuuksia – aivan kuten maiseman ja 

siitä tehdyn maalauksen välillä on. Ankesmitin mukaan demokraattisesti valittujen 

parlamentaarikkojen ei tule pyrkiä imitoimaan valitsijoitaan. Se ei olisi mielekästä eikä 

mahdollistakaan valitsijajoukon kirjavuuden vuoksi. Sen sijaan kansan ja sen valitseman 

edustajan välillä täytyy vallita samankaltainen kuilu, joka on esimerkiksi maiseman ja siitä 

tehdyn taideteoksen välillä (ibid.).  

 

Kansainvälisen politiikan tutkijan voidaan katsoa luovan omaa näkemystään maailmasta 

tutkimuksensa kautta. Tutkijan valitsemat teoriat, metodit ja tutkimusaineistot vaikuttavat 

ensisijaisesti tutkimuksen antamaan kuvaan. Ja vaikka tutkijan persoona ei lopputulokseen 

vaikuttaisikaan, on tutkimuskohteen valinta aina poliittinen ja inhimillinen teko, joka 

kuvastaa tekijänsä mielenkiinnon kohteita. Olenhan itsekin valinnut tämän tutkielman 

aiheen nimenomaan henkilökohtaisten mieltymysteni perusteella, koska pidän aihepiiriä 

mielenkiintoisena. Tutkimuksessa on aina kyse tulkinnasta. Tutkimuskohteen valinta 

kertoo aivan yhtä paljon, ellei enemmänkin, itse tutkijasta kuin tutkimuskohteesta (Bleiker 

2009: 7).   

 

Neuvostoliitossa toimi aikanaan kuvitteellinen huumoriradio Radio Jerevan2, joka vastasi 

kuulijoidensa lähettämiin kysymyksiin, jotka koskivat yleensä jotain 

neuvostojärjestelmässä esiintyviä epäkohtia, mutta myös maailman menoa ylipäätään. 

Sinne lähetettiin kerran myös seuraavanlainen kysymys:  

 

Meiltä kysytään: 

Olen hyvin kiinnostunut taidehistoriasta. Voisitteko selittää minulle, mitä eroa on 

modernismilla, naturalismilla ja sosialistisella realismilla?  

 

Me vastaamme:  

Modernisti on se, joka maalaa niin kuin tuntee. Naturalisti maalaa mitä näkee. 

Sosialistinen realisti maalaa sen mukaan kuin kuulee.  

 

                                                             

2 http://netti.nic.fi/~myllma/jerevan.htm 
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Bleikerin mukaan jokainen kansainvälisen politiikan tutkimus on omanlaisensa tulkinta 

todellisuudesta. Tämän kuvan valmistuttua tutkija ripustaa sen näyttelyyn, yleensä 

sellaiselle osastolle, missä on muita samankaltaisia kuvia. Kansainvälisen politiikan 

tyylisuuntien kuten realismin ja liberalismin näyttelyt ovat hyvin suosittuja, kun taas 

feministiset ja postmodernit suuntaukset ovat ainakin vielä tieteenalallamme tiettyä 

undergroundia ja vaihtoehtoisempaa tutkimusta (Bleiker 2001: 532). Cynthia Weber 

puolestaan puhuu postmodernismista ja feminismistä uudenlaisina kansainvälisen 

politiikan ”käsikirjoituksina” (Weber 1999: 436) ja vertaa kansainvälisten suhteiden 

tutkimista elokuvien tekoon.  

 

Weberin mukaan kansainvälisen politiikan tutkijat kierrättävät samoja ”erikoistehosteita” 

vuodesta toiseen käyttämällä tuttuja ja vakiintuneita teoreettisia lähestymistapoja. Hyviksi 

havaituilla keinoilla tuotetut elokuvat myyvät kuitenkin edelleen ja onnistuvat 

houkuttelemaan uuttakin yleisöä. Weberin esittää kritiikkiä mukavoituneita tutkijoita 

kohtaan, jotka hakevat rahoitusta vanhoilla mutta hyviksi koetuilla tutkimusprojekteilla. 

Hänen mukaansa tutkijoiden on riskialtista omaksua uusia teorioita, jotka rikkovat vanhat 

kansainvälisen politiikan tutkimuksen kaavat, koska vanhoilla tutuilla 

lähestymistavoillakin saa työnsä tehdyksi.  

 

Bleikerin mukaan kansainvälisen politiikan tutkijat edustavat tiettyjä taiteellisia 

tyylisuuntia aivan kuten taiteilijat voivat olla impressionisteja, naturalisteja tai 

modernisteja. Taideteoksen lopputulos riippuu pitkälti siitä, kuinka taiteilija, tässä 

tapauksessa siis kansainvälisen politiikan tutkija, maailman näkee, kokee, tulkitsee tai 

haluaa tulkita. Edellä ollutta vitsiä mukaillen voidaan sanoa, että kansainvälisen politiikan 

tutkija maalaa niin kuin hän itse näkee. On kuitenkin pidettävä mielessä, että se mitä näkee 

riippuu puolestaan siitä, missä itse kukin kulloinkin sattuu seisomaan ja mitä reittiä sinne 

on päässyt. Samaa mieltä on myös Hayden White, jonka mukaan historian tutkija vaikuttaa 

aina siihen, minkälaisia historiallisia tulkintoja menneisyydestä tehdään. Whiten mukaan 

kunkin tutkijan esitykset historiasta ovat aina tämän omia tulkintoja ja niiden suhde 

todellisuuteen on allegorinen (Nyyssönen 2008: 88).  

 

Bleikerin mukaan kansainvälisen politiikan tutkijoiden kannattaisikin unohtaa 

kansainvälisen politiikan teoriat ja keskittyä tutkimaan kansainvälistä politiikkaa estetiikan 
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(aesthetics) näkökulmasta (Bleiker 2001, 510). Hän perustelee tätä siirtymää sillä, että 

hänen mukaansa mikään yritys kuvata ja tulkita todellisuutta ei lopulta onnistu kuvaamaan 

sitä niin kuin se on. Kun yleensä kansainvälisen politiikan perinteisinä tutkimusaineistoina 

on totuttu käyttämään niin sanottuja ensimmäisen käden representaatioita (first hand 

representations), jotka voivat olla vaikkapa presidenttien puheita, erilaisten kokousten 

julkilausumia, kansainvälisiä sopimuksia, tilastoja ydinaseista ja armeijojen määristä, 

painottaa Bleiker esteettisen lähestymistavan käyttökelpoisuutta kansainvälisen politiikan 

tutkimuksessa.  

 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tutkija tunnustaa tosiasiaksi sen, että kaikki 

ensimmäisen käden representaatiotkin ovat parhaimmillaan ainoastaan todellisuuden 

kuvauksia, eivät totuuksia sinänsä, ja todellisuuden ja sen kuvauksen ja tulkinnan välissä 

on aina epäsuhta (ibid.). Kun tutkitaan kansainvälistä politiikkaa estetiikan näkökulmasta, 

Bleikerin mukaan silloin tunnustetaan se tosiasia, että olemme tekemisissä ainoastaan 

näiden toisen käden representaatioiden kanssa, sillä todellisuuden ja sen kuvauksen välillä 

on aina kuilu.  

 

Kaikki representaatiot ovat väistämättä tulkinnan ja yleistyksen tuloksia. Tämän vuoksi 

kansainvälinen politiikka tieteenalana hyötyisi sekä teoriassa että käytännössä lisäämällä 

olemassa oleviin käytäntöihinsä lähestymistapoja, jotka problematisoivat representaatiot 

(Bleiker 2001: 532). Täten pystyisimme Bleikerin mukaan tunnistamaan sen, kuinka 

teemme jokaisesta kansainvälisen politiikan tulkinnasta oman kuvansa (ibid.).  

 

Bleikerin mukaan esteettisen näkökulman tarkoitus ei ole korvata sosiaalitieteitä, vaan 

lisätä kykyjämme ja käsitellä kansainvälisen politiikan tutkimusta. Esteettiset lähteet, 

kuten kaunokirjallisuus tai vaikkapa kuvataide voitaisiin lisätä ”hyväksyttävämpien” 

lähteiden rinnalle, kun yritämme ymmärtää kansainvälistä. Bleiker kysyykin, että voiko 

kirjallisuus esimerkiksi tarjota ihmisistä ja heidän käytöksestään sellaista lisätietoa, mitä 

muut lähteet eivät pysty tarjoamaan (Bleiker 2009: 54).  

 

Myös Frank Ankersmit puhuu esteettisestä politiikasta. Hän kritisoi erityisesti sitä oletusta, 

että historiankirjoituksen ja menneisyyden välillä vallitsisi tarkka vastaavuus. Sen sijaan 

historiankirjoitus Ankersmitin mukaan ainoastaan representoi menneisyyttä. Ankersmitin 
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esteettinen kuilu sijaitsee menneisyyden todellisten tapahtumien ja niistä tehdyn 

historiankirjoituksen välissä. Aivan kuten Bleikerillekään, tämä kuilu ei ole Ankersmitille 

ongelma vaan nimenomaan lähtökohta, josta käsin hyvä historiankirjoitus alkaa. Koska 

menneisyys  ei  itsessään  tarjoa  mitään  ohjeita  sille  kuinka  sitä  tulisi  representoida,  on  

historian kirjoittajalla suuri merkitys siinä, minkälaiseksi historiankirjoitus muodostuu. 

Hayden Whiten puolestaan argumentoi, että tutkijalla on jo ennalta olemassa tietty 

metahistoriallinen taustanäkemys menneisyydestä, mikä vaikuttaa siitä tehtyihin 

tulkintoihin (White 1978: 52).  

 

Ankersmitin mukaan historian tutkijan tulee pyrkiä selvittämään se, mitä todella on 

tapahtunut. Mutta tämä on vasta työn alustava vaihe. Tärkeintä on tehdä löytämistään 

tosiasioista historiallinen kertomus. Tutkijan tulee siis itse valita, minkälaisen kertomuksen 

ja tulkinnan hän aineistostaan tekee. Ankersmitin mukaan menneisyyttä, kuten Bleikerin 

mukaan kansainvälistä politiikkaa, ei voida kuvata niin kuin se todellisuudessa on, vaan 

kyseessä on menneisyyden representaatio, ja tämä menneisyydestä tehty historiallinen 

kuva on yhtä riippuvainen tekijästään kuin kansainvälisen politiikan tutkimuskin Bleikerin 

mukaan on (Vauhkonen 2008: 18-22).  

 

Jean Blethke Elshtain on esittänyt ajatuksen, että kansainvälisen politiikan tutkijoiden ei 

tulisi pyrkiä muodostamaan formalisoivia ja kaiken selittäviä teorioita, vaan keskittyä 

enemmän historian ja kulttuurin opiskeluun. Huomaan olevani Elshtainin kanssa samaa 

mieltä. Kansainvälisen politiikan tutkiminen on mielestäni pitkälti kulloinkin eteen 

tulevien asioiden ja tapahtumien analysointia. Tieteenalamme käytössä ei ole niin 

luotettavia metodeita, että saisimme luotettavasti ja aukottomasti kerättyä ja analysoitua 

niin yhdenmukaista aineistoa, että pääsisimme aukottomiin lopputuloksiin, missä 

maailmaa voitaisiin kuvata niin kuin se todellisuudessa on. Tämän vuoksi en itse edes yritä 

lähteä tutkimaan mitään ”todellista” kansainvälisen politiikan ongelmaa tai ilmiötä vaan 

paneudun enemmänkin kulttuurin tutkimukseen ja sitä kautta pyrin ensi sijassa sivistämään 

itseäni, mutta myös lisäämään tietomäärää sekä laajentamaan tietoisuuttamme ja 

ymmärrystämme maailmasta yleensä.  

 

Tässä vaiheessa tunnustan myös sen tosiseikan, että tätä tutkielmaa tulee olemaan 

verrattain helppo kritisoida ja samankaltaisen tutkimuksen voi tehdä monesta muustakin 
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teoreettisesta näkökulmasta. Näin lienee asia kuitenkin minkä tahansa muunkin 

yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen osalta: esitetyt teesit pyritään haastamaan ja ilmiöitä 

pyritään tulkitsemaan uusilla tavoilla tietomäärän lisääntyessä. Pidän omaa pro gradu – 

työtäni omana tulkintanani kansainvälisen politiikan esteettisestä käänteestä ja siitä, mitä 

itse katson sen tarkoittavan. Kyseessä on eräänlainen keskustelun avaus, suuntaa-antava 

idea siitä, kuinka populaarikulttuurin tuotteita voitaisiin hyödyntää tieteenalallamme.   

2.1. Cynthia Weber ja kansainvälisen politiikan teorian myytit 
 

Cynthia Weber voitaneen luokitella Roland Bleikerin ohella yhdeksi keskeiseksi 

kansainvälisen politiikan esteettisen käänteen airuiksi. Hän käyttää kirjassaan International 

Relations Theory (2005) elokuvia esimerkkeinä kansainvälisen politiikan teorioiden 

lainalaisuuksista. Vaikka Weberin ensisijainen tarkoitus on ollut tehdä oppikirja 

kansainvälisen politiikan keskeisistä teorioista, on hänen lähetysmäistapansa kriittinen, ja 

tarkoituksena on kyseenalaistaa teorioiden sisältämiä perusolettamuksia, joita Weber 

kutsuu ”myyteiksi”. Nämä myytit ovat Weberin mukaan niitä teorioihin sisään leivottuja 

totuuksia, jotka saavat ne näyttämään todelta.  

Weberin mukaan kansainvälisen politiikan teoriat ovat tarinoiden kokoelma (2005, 2). 

Hänen mukaansa kansainvälisen politiikan teoriat eivät pelkästään kerro mitä maailmassa 

tapahtuu, vaan niihin liittyy myös olettamus siitä, miltä ympäröivä maailma näyttää. Niissä 

kaikissa on jokin sisäänrakennettu olettamus siitä, minkälainen maailma on. Esimerkiksi 

realistisen teorian keskeisin käsite on kansainvälisen systeemin anarkia, mikä puolestaan 

aiheuttaa valtioiden väliset sodat. Valtioiden välinen anarkia on se myytti, jolle 

kansainvälisen politiikan realistinen teoria nojaa.  

Tässä Weberin esiin tuomassa näkökulmassa on mielestäni keskeisin oivallus koskien 

koko kansainvälisen politiikan ja taiteen välistä keskustelua. Vaikka kansainvälisen 

politiikan tutkijat kuinka pyrkisivät tutkimaan maailmaa niin kuin se todellisuudessa on, 

niin taustalla on silti aina jokin olettamus, mihin kunkin teorian on oikeastaan 

väistämätöntä nojata. Tämän vuoksi saman tyylisuunnan näyttelyiden työt muistuttavat 

hyvin paljon toisiaan.  

Herääkin kysymys, onko kansainvälisen politiikan kuvaama maailma oikeasti sellainen 

kuin se tutkimuksissa kuvataan vai halutaanko se tiettyjä teorioita suosimalla saada 



 

20 

 

 

näyttämään tietynlaiselta. Sama pätee yllä mainittuihin esimerkkeihin 

historiankirjoituksesta: pyrkiikö historian tutkija vaikuttamaan siihen, miltä maailma 

tulevien sukupolvien silmissä näyttää. Weberin mukaan kansainvälisen politiikan teoriat 

ovat oikeastaan tarinoita kansainvälinen politiikka -nimisestä ilmiöstä. Bleiker (2001) on 

Weberin kanssa osin samaa mieltä siitä, että kansainvälinen politiikka on tarinoita 

pullollaan. Bleikerin mukaan näitä tarinoita ovat esimerkiksi valtioiden 

historiankirjoitukset ja niissä vilistävät suuret valtiomiehet. Eljas Rossi, Jari Tervon 

Troikka-romaanin päähenkilö, kuvaa historiaa seuraavasti:  

 
Historian kultapölyä tapahtumien päälle sirotellaan heti, kun sitä joku tarvitsee. Oikeista 
kerran sattuneista tapahtumista karisevat pois yksityiskohdat, epäröinnit, harhaan menot, 
kavaluudet ja väärinkäsitykset ja kaikki oikeaan elämään kuuluva silloin, kun siitä ruvetaan 
tekemään historiaa. Historia on yksinkertainen juttu. Siinä hyvä ja paha taistelevat, ja hyvä 
voittaa, ja se hyvä jää kertomaan muille tarinaa uroteoistaan. Vaikka se olisi paha. Tätä on 
historia. Nyt sen tiedän. Etten enää vahingossakaan usko siihen (Jari Tervo: Troikka (2008), 
s. 189-190) 

 

Weberin pontimena oli saada opiskelijat suhtautumaan kriittisesti kansainvälisen politiikan 

teorioihin. Hänen mukaansa kansainvälisen politiikan opiskelijat valitsevat itselleen 

lähtökohdakseen teoreettisen kodin, mistä näkökulmasta he sitten tarkkailevat maailmaa 

niin kuin se heidän omasta mielestään on. Tästä valitsemastaan teoreettisesta näkökulmasta 

he myös sekä arvioivat että vertailevat muita teorioita suhteessa itse valitsemaansa 

teoriaan.  

 

Tässä on mielestäni yhtymäkohta myös Bleikerin esittämään ajatukseen kansainvälisen 

politiikan teorioista taiteen eri tyylisuuntina. Tutkijat käyttävät niitä työkaluja, jotka heidän 

mielestään ovat uskottavimpia. Näitä työkaluja käytettäessä kuitenkin samalla pönkitetään 

oman teoreettisen kodin perustuksia ja vahvistetaan sitä näkemystä, miltä maailma näyttää 

omasta teoreettisesta kodista käsin.   

 

Weberin näkökulmasta katsottuna Hobbesin keskeisiä myyttejä ovat ihmisten passiot, 

jotka saavat ihmiset käyttäytymään tietyllä tavalla. Hobbesin mukaan ihmisluonnosta on 

löydettävissä kolme riidan syytä: kilpailu, epäluottamus ja turhamaisuus (Hobbes 1999: 

123). Kilpailu saa ihmiset hyökkäämään toisiaan vastaan hyödyn vuoksi, epäluottamus 

turvallisuuden vuoksi ja turhamaisuus maineen vuoksi.  Tämän lisäksi ihmiset rakastavat 

vapautta ja ylivaltaa toisten ylitse. Hobbesin mukaan ihmiset eivät voi elää keskenään 
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rauhassa, elleivät he elä järjestäytyneessä yhteiskunnassa, joka saa ihmiset tottelemaan 

rangaistuksen uhalla (Hobbes 1999: 157). Ihmiset ajautuvat keskenään konfliktiin, koska 

”ihmisten tavat ovat mitä ovat” (Hobbes 1999: 210). Hobbesin teoretisoinnin taustalla on 

siis hänen ihmiskäsityksensä, minkä keskeisin oletus on, että ihmiset käyttäytyvät hyvin 

ainoastaan silloin, kun he tietävät, että huonosta käytöksestä seuraa rangaistus. Ilman 

rangaistuksen pelkoa ihmiset ovat vapaita toteuttamaan omia intohimojaan niin kuin 

parhaaksi näkevät. Eikä mikään voi olla rangaistavaa, ennen kuin ihmiset ovat sopineet 

keskenään sellaisista laeista, joita kaikki suostuvat noudattamaan.  

 



 

22 

 

 

3. Neljä lähestymistapaa populaarikulttuurin käyttöön kansainvälisen 

politiikan tutkimuksessa 

 

Kansainvälisen politiikan esteettisen käänteen puolesta puhuvat myös Iver Neumann ja 

Daniel Nexon, jotka ovat paneutuneet muun muassa populaarikulttuurin käyttöön 

kansainvälisen politiikan tutkimuksessa. Heidän vuonna 2006 toimittamansa kirja Harry 

Potter and International Relations sisältää artikkeleita, jotka käsittelevät Harry Potter -

kirjasarjaa ja kansainvälisen politiikan tutkimuksen suhdetta siihen. Kirjoittajien 

tavoitteena on nimenomaan ollut tarkastella kansainvälisen politiikan ja 

populaarikulttuurin suhdetta ja sitä, kuinka populaarikulttuurin, tässä tapauksessa Harry 

Potter -kirjojen, tutkiminen voi lisätä ymmärrystämme kansainvälisestä politiikasta ja sen 

tutkimisesta. Artikkeleissa käsitellään muun muassa Potter-kirjojen vastaanottoa eri maissa 

sekä myös kirjojen sisäistä maailmaa ja kuinka sitä voidaan käyttää esimerkkinä 

kansainvälisen politiikan maailmasta.  

Kirjassaan Nexon ja Neumann esittelevät lisäksi neljä eri tapaa, joilla kansainvälisen 

politiikan tutkijat voivat käyttää populaarikulttuurin tuotoksia. Nämä ovat 1) 

populaarikulttuuri ja politiikka, 2) populaarikulttuuri kansainvälisen politiikan olennaisena 

osana, 3) populaarikulttuuri aineistona sekä 4) populaarikulttuuri kansainvälisen politiikan 

peilinä. Seuraavaksi esittelen nämä eri lähestymistavat sekä perustelen omassa 

tutkielmassani käyttämäni näkökulman.  

3.1. Populaarikulttuuri ja politiikka 
 

Ensimmäisessä kategoriassa populaarikulttuurin tuote voi olla joko kansainvälisen 

politiikan ilmiön syy tai seuraus. Esimerkiksi tanskalaisessa Jyllandsposten-lehdessä 

syyskuussa 2005 julkaistut Muhammed-pilakuvat aiheuttivat voimakkaita reaktioita Lähi-

idän islamilaisissa valtioissa. Tanskan suurlähetystöjä vastaan hyökättiin, tanskalaisia 

tuotteita asetettiin ostoboikottiin ja Tanskan silloinen pääministeri Anders Fogh 

Rasmussen kuvasi tapahtumia Tanskan vakavimmaksi kansainväliseksi haasteeksi sitten 
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toisen maailmansodan.3 Tässä tapauksessa muutamat sarjakuvamaiset piirrokset aiheuttivat 

Tanskalle yhden sen historian pahimmista kansainvälisen politiikan kriiseistä.  

Elokuvia voidaan tehdä myös kansainvälisen politiikan tapahtumista. Näitä ovat vaikkapa 

lukemattomat Vietnamin sodasta tehdyt Hollywood-elokuvat tai esimerkiksi Kuuban 

ohjuskriisistä kertova elokuva 13 päivää (2000), joka pyrkii valottamaan sitä, kuinka 

Yhdysvaltojen presidentin hallinto toimi kriisin aikana. Populaarikulttuuri ja politiikka – 

lähestymistavalle keskeisin kysymys on populaarikulttuurin merkittävyys ja erityisesti se, 

voiko populaarikulttuuri olla kansainvälisen politiikan tapahtumien syy ja/tai seuraus 

(Neumann & Nexon 2006: 10).  

3.2. Populaarikulttuuri kansainvälisen politiikan olennaisena osana 
 

Populaarikulttuuri kansainvälisen politiikan olennaisena osana -kategoriassa ensimmäisen 

ja toisen käden representaatioiden raja on häilyvä. Edellä mainituissa kategorioissa 

populaarikulttuuri luokitellaan toisen käden representaatioksi, jota voidaan kuitenkin 

käyttää lähteenä ja todistuksena esimerkiksi kollektiivisesta identiteetistä (Neumann ja 

Nexon 2006: 15). Ensimmäisen käden representaatiot ovat niin sanottuja oikeita 

tapahtumia tai ensikäden lähteitä kuten vaikka poliitikon puhe tai huippukokouksen 

julkilausuma. Toisen käden representaatioiksi luetaan näistä tehdyt ja kirjoitetut uutiset tai 

vaikkapa jonkun tapahtuman inspiroima elokuva.  

Jotkut tutkijat, jotka pitävät populaarikulttuuria kansainvälisen politiikan olennaisena 

osana eivät tee sen suurempaa eroa ensimmäisen ja toisen käden representaatioiden välille. 

Heille Yhdysvaltojen presidentin puhe on samanarvoinen West Wing – televisiosarjan 

jakson kanssa. Kulttuurin- ja kansainvälisen politiikan tutkimuksessa on kuitenkin yhteisiä 

piirteitä. Molemmilla aloilla pyritään ”myymään” joko tarinoita tai tiettyjä 

politiikkalinjauksia. Narratiivien ja tarinoiden käyttö on lisääntymässä myös 

kansainvälisessä politiikassa ja jotkin narratiivit ovat tehokkaampia kun haetaan tukea 

tietyille politiikkalinjauksille.  

Jutta Weldesin (1999) mukaan kunkin valtion ulkopolitiikkaa ohjaa sen oma kulttuuri ja 

tätä politiikkaa pyritään tekemään ymmärrettäväksi populaarikulttuurin kautta. Hänen 

                                                             

3 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article731005.ece 
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mukaansa poliitikkojen uskottavuus riippuu siitä kuinka maan kansalaiset ymmärtävät 

kansainvälisen politiikan ja heidän oman maansa aseman suhteessa muihin maihin. 

Valtiojohtajat tuottavat kansalaisilleen tätä ymmärrystä käyttämällä vaikkapa puhuessaan 

tiettyjä retorisia keinoja (Weldes 1999: 119).  

Riikka Kuusisto (2009) on esimerkiksi tutkinut, minkälaisia rooleja valtiot ottavat eri 

konfliktitilanteissa. Hänen mukaansa merkittävien länsimaiden, erityisesti Ranskan, 

Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian, tuottamissa ”sotatarinoissa” on kaksi pääasiallista juonta: 

sankaritarina tai tragedia. Sankaritarinaa kerrottiin niissä tapauksissa, missä mainitut 

länsimaat halusivat ottaa itselleen isompaa roolia. Hänen mukaansa ensimmäisen Irakin 

sodan aikana vuonna 1991 Yhdysvallat ja Iso-Britannia loivat sankaritarinaa hyvän ja 

pahan taistelusta, jossa vastapuoli Saddam Husseinin oli alhainen ”hullu koira”, johon ei 

voinut missään olosuhteissa luottaa. Myös 1999 sodittu Kosovon sota ja nykyinen 

terrorisminvastainen sota voidaan Kuusiston mukaan luokitella sankaritarinoiksi.  

Tragedioita sen sijaan ovat ne tapaukset, joissa edellä mainittujen sotien vertaista 

voimankäyttöä on vältetty. Bosnian sodan aikana 1992-1995 länsimaat vetosivat konfliktin 

monimutkaisuuteen ja vetosivat osapuolten keskinäisten neuvottelujen ja diplomatian 

puolesta. Ulkopuolisten oli kuulemma mahdotonta saada neuvoteltua rauhaa, koska he 

eivät ymmärtäneet konfliktia tarpeeksi hyvin (Kuusisto 2009: 612). Ruandan 

sisällissodassa käytettiin samantapaista retoriikkaa. Sotilaallista väliintuloa ei pidetty 

järkevänä. Sen sijaan painotettiin osapuolten välisten neuvottelujen tärkeyttä. 

3.3. Populaarikulttuuri aineistona 
 

Populaarikulttuuri aineistona -kategoriassa keskitytään siihen, kuinka populaarikulttuuri 

todistaa esimerkiksi normien, uskomusten ja identiteettien olemassaoloa. Tämä 

lähestymistapa nojaa hermeneutiikkaan sekä etnografiaan. Tähän kategoriaan kuuluvat jo 

aikaisemmin mainitun Ted Hopfin tutkimukset, joiden mukaan valtion ulkopoliittista 

käytöstä voidaan ennakoida, jos maan identiteetti tunnetaan. Ann Towns ja Bahar Rumeili 

(2006) puolestaan argumentoivat, että Harry Potter -kirjojen vastaanotto niin Turkissa kuin 

Ruotsissakin on vahvistanut niin sanottuja yleisesti tiedossa olleita käsityksiä kummankin 

maan kansallisista identiteeteistä. Myös Roland Bleiker on käyttänyt niin 
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populaarikulttuuria kuin myös muita esteettisiä lähteitä, muun muassa arkkitehtuuria ja 

runoja, omassa tutkimuksessaan.  

3.4. Populaarikulttuuri kansainvälisen politiikan peilinä 
 

Tässä kategoriassa populaarikulttuurin tuotetta käsitellään ikään kuin kansainvälisen 

politiikan peilinä. Keskeisintä tässä lähestymistavassa on kommunikatiivisuus. Huomiota 

kiinnitetään erityisesti siihen, voiko populaarikulttuuri auttaa selittämään tai 

havainnollistamaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä. Tässä kategoriassa 

populaarikulttuurin teoksia voidaan käyttää hyvin laajasti. Tohtori Outolempi -elokuvaa 

voidaan esimerkiksi pitää koulukirjaesimerkkinä ydinasepelotteen toiminnasta. Elokuvassa 

Neuvostoliitto on keksinyt Tuomiopäivän laitteen, jolla on mahdollista tuhota koko 

maapallo, jos Neuvostoliittoa vastaan hyökätään ydinasein. Kun Yhdysvaltojen 

sotilasjohto kuulee aseesta ensimmäisen kerran, he eivät usko sen olemassaoloon, koska 

heidän mielestään ei ole järkevää salata niin tehokkaan aseen olemassaoloa. Tässä 

tapauksessa vihollisen tietoisuus aseesta on tärkeämpi kuin itse ase. Tämä on yksi 

voimatasapainon ja ydinasepelotekeskustelun peruskysymyksistä. Hyökkäys on 

käytännössä järjetöntä, koska se lopulta johtaisi hyökkääjänkin tuhoon. Tohtori Outolempi 

-elokuva voi siis omalla tavallaan peilata todellisia kansainvälisen politiikan 

tutkimusongelmia.  

Oma tutkimukseni hyödyntää juuri tätä populaarikulttuuri kansainvälisen politiikan peilinä 

-kategoriaa. Käytän kuvitteellista rikosromaania havainnollistamaan Thomas Hobbesin 

Leviathanissa esittämiä ajatuksia. Kummisedän maailma on hyvin samankaltainen 

Hobbesin Leviathanissa kuvaileman luonnontilan kanssa. Luen Kummisetää ja poimin 

siitä esiin hobbesilaisia elementtejä. Hobbesin mukaan järjestäytyneen yhteiskunnan 

ulkopuolella on aina kaikkien sota kaikkia vastaan. Kummisedässä tämä toteutuu siten, että 

vaikka kirjan tapahtumat sijoittuvat järjestäytyneen yhteiskunnan, Yhdysvaltojen, sisälle, 

ovat Kummisedän mafiajohtajat ”ryhtyneet mieluummin varkaiksi ja murhaajiksi kuin 

laillisen yhteiskunnan jäseniksi” (KS: 354). Näin ollen Kummisedän mafiosot jättäytyvät 

ikään kuin vapaaehtoisesti yhteiskunnan ulkopuolelle luonnontilaan, missä he elävät 

keskenään samankaltaisten ihmisten joukossa omien sääntöjensä ja kunniakoodiensa 

mukaan. Kummisedästä ilmenee, kuinka vaikeata on saada ihmisten keskenään solmimia 

sopimuksia pitämään ilman yhteiskunnan ylläpitämää miekkaa. Koska mafiosot eivät 
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tunnusta yhteiskunnan roolia järjestyksenpitäjänä eivätkä ylipäätään halua olla 

järjestäytyneen yhteiskunnan jäseniä, joutuvat he turvautumaan omaan neuvokkuuteensa 

oman hyvinvointinsa turvaamiseksi. Myös Hobbesin mukaan ihmiset ovat oman onnensa 

nojassa luonnontilassa, ennen kuin he perustavat yhteiskunnan ja luovuttavat sille osan 

henkilökohtaisesta vallastaan vastineeksi yhteiskunnan tarjoamasta suojeluksesta. 

Kummisedän mafiosot eivät tätä valtaa kuitenkaan suostu luovuttamaan, vaan ”he 

varjelevat omaa vapaata tahtoaan henkeen ja vereen” (KS: 308).  

Kummisetä-romaanin ja Leviathanin suhde on analoginen siinä mielessä, että niistä on 

löydettävissä samankaltaisuuksia. Ne eivät ole suinkaan samanlaisia teoksia, mutta 

Kummisetä-romaanin maailma muistuttaa hyvin paljon Hobbesin kuvailemaa luonnontilaa. 

Tässä yhteydessä analogian tarkoitus on toimia vertauksena sekä selittää ja selventää 

yksinkertaisemmalla ja tutulla tavalla jotain monimutkaisempaa.   

 

   

 

 

 

 



 

27 

 

 

4. Thomas Hobbesin klassinen realismi 

 

Thomas Hobbesin Leviathania pidetään yhtenä kansainvälisen politiikan realistisen 

koulukunnan perusteoksista. Hobbes on kuitenkin enemmän yhteiskuntafilosofi kuin 

kansainvälisen politiikan teoreetikko. Jos kansainvälinen politiikka ymmärretään puhtaasti 

valtioiden välisiksi suhteiksi, ei Hobbes niihin varsinaisesti Leviathanissa paneudu. 

Hobbesin Leviathanissa esittelemä yhteiskuntafilosofia paneutuu ennen kaikkea siihen, 

mikä saa ihmiset keskenään perustamaan yhteiskunnan. Hänen mukaansa ennen 

yhteiskunnan perustamista ihmiset elävät luonnontilassa, missä vallitsee kaikkien sota 

kaikkia vastaan. Tähän sotaan ihmisen asettaa hänen oma luontonsa, joka Hobbesin 

mukaan on melko itsekäs ja vallanhaluinen.  

Hobbes lähtee ajattelussaan siitä, että syntyjänsä ihmiset ovat tasa-arvoisia niin voimiensa 

kuin hengenlahjojensakin osalta. Näin ollen jokaisella ihmisellä on yhtäläiset 

mahdollisuudet itsensä toteuttamiseksi. Ennen yhteiskunnan perustamista, kun lakeja ei ole 

vielä säädetty, jokainen ihminen saa edistää omaa hyvinvointiaan niin kuin parhaaksi 

näkee. Mutta koska ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet tavoitella omaa hyvinvointiaan, 

syntyy luonnontilassa elävien ihmisten välille väistämättä kiistaa, koska jos useampi 

ihminen haluaa samaa asiaa, kaikki eivät tavoittelemiaan asioita voi yhtä aikaa saavuttaa. 

Näin ihmisistä tulee keskenään vihollisia, jotka pyrkivät alistamaan toisensa oman hyvänsä 

edistämiseksi.  

Hobbesin ajattelun perusta on ihmisluonto ja tämän näkemyksen mukaan ihmisluonnosta 

on löydettävissä kolme riidan syytä: kilpailu, epäluottamus ja turhamaisuus. Kilpailu saa 

ihmisen hyökkäämään toisen kimppuun hyödyn vuoksi, epäluottamus puolestaan 

turvallisuuden vuoksi ja turhamaisuus joutavuuksien vuoksi.  

Hobbesin ihmiskäsitys on melko kyyninen, vaikkakin myös totuudenmukainen. Hänen 

mielestään silloin, kun ihmiset elävät luonnontilassa ilman yhteistä valtaa he ovat 

keskenään sodassa, jota kaikki käyvät kaikkia vastaan. Tämä on kenties yksi Hobbesin 

siteeratuimpia sanomisia kansainvälisen politiikan saralla. Luonnontilassa eläessään 

ihminen on oman onnensa herra. Koska ihmisten kesken vallitsee epäluottamus ja 

kilpailutilanne, ei järkevälle ihmiselle jää muuta mahdollisuutta kuin varustautua niin 
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hyvin kuin taitaa ja pyrkiä alistamaan valtansa alle keitä vaan pystyy. Hobbesin mukaan 

luonnontilassa tämä on yleisesti hyväksyttyä, kun se tähtää ihmisen eloonjäämiseen. 

Valtaa pitää kuitenkin ajan myötä lisätä, koska ajan mittaan pelkkä puolustautuminen ei 

riitä. Tämänkaltaisen ylivallan lisääminen pitää Hobbesin mukaan myös sallia, jos se 

kerran jonkun eloonjäämisen kannalta on välttämätöntä. Luonnontilassa elämisen tekee 

viheliäiseksi se, että jos kaikki ihmiset varustautuvat niin hyvin kuin pystyvät ja pyrkivät 

alistamaan kaikkia muita, vallitsee ihmisten kesken ainainen kuoleman vaara ja eikä 

ihmisen elämästä tule muuta kuin yksinäinen, kurja, häijy, raaka ja lyhyt.  

Oman tutkielmani kannalta on keskeistä se, minkälaiseksi Hobbes kuvaa luonnontilaisen 

maailman, missä ihmiset elävät ennen kuin he perustavat yhteiskunnan. Hobbesin mukaan 

luonnontilassa mikään ei ole epäoikeudenmukaista eikä oikean ja väärän käsitteillä ole 

siellä sijaa. Siellä missä ei ole yhteistä valtaa ei ole lakiakaan ja missä ei ole lakia, ei voi 

olla epäoikeudenmukaisuutta, koska sellaisesta ei ole säädetty. Hobbesin mukaan sodan 

kardinaalihyveet ovat pakko ja petos. Näin ollen ilman yhteiskuntaa ei voi myöskään olla 

yksityistä omistusta tahi muutakaan määräysvaltaa. Hobbesin mukaan luonnontilassa ei 

voida tehdä ”eroa sinun omasi ja minun omani välillä, vaan itse kunkin on vain se, minkä 

hän voi saada ja niin kauan, kuin hän voi sen pitää” (Hobbes 1999: 125).  

Tämä on siis Hobbesin kuvaus siitä, minkälaiseksi ihmisen elämä muodostuisi 

järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolella, ja siitä muodostuisi kuvatunkaltainen juuri 

siksi, koska ihmisen luonnolliset halut ja passiot ajavat heidät siihen, ja koska ”ihmiset 

rakastavat luonnostaan vapautta ja ylivaltaa toisten yli” (Hobbes 1999: 157). 

Luonnontilassa ihmisten välillä vallitsee luonnonoikeus, mikä on jokaisen ihmisen vapaus 

käyttää omaa valtaansa parhaaksi katsomallaan tavalla oman elämänsä säilyttämiseksi. 

Tällöin jokaisella ihmisellä on oikeus kaikkeen, jopa toisen ihmisen ruumiiseen. Kukin saa 

tehdä oman arvostelukykynsä ja järkensä mukaan mitä tahansa, mikä itse kustakin 

kulloinkin on soveliainta (Hobbes 1999: 126).  

Hobbesin mukaan ihmisten välisestä luonnontilasta voidaan vapautua ihmisten 

keskinäisellä sopimuksella. Kunkin ihmisen tulee suostua, jos muut myöntyvät samaan, 

luopumaan oikeudestaan kaikkeen ja tyytyä sellaiseen vapauteen, minkä voisi sallia myös 

muille itseään kohtaan. Tätä Hobbes kutsuu evankeliumin laiksi ”Kaikki, minkä tahdotte 

ihmisten tekevän teille, tehkää te heille” (Hobbes 1999: 127). Ihminen luopuu 
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oikeudestaan kaikkeen poistamalla itseltään vapauden estää toisia hyötymästä omasta 

vastaavasta oikeudestaan. Luonnontilassa kaikilla on siis yhtäläinen oikeus kaikkeen, 

mutta myös vapaus estää toisia tavoittelemasta ”tätä kaikkea”. Kun oikeudesta kaikkeen 

luovutaan, on kaikkien tehtävä se samanaikaisesti. Jos toiset eivät suostu rajoittamaan 

omia oikeuksiaan, ei muillakaan ole velvollisuutta tehdä niin.  

Luonnontilassa eläminen on siis kuin loppumaton väkivallan kierre, joka ei lopu ennen 

kuin kaikkia ihmisiä hallitsee heidän tunnustamansa tuomari. Luonnontilassa ihmiset ja 

perheet voivat liittoutua keskenään ja näin lisätä omaa turvallisuuttaan. Tämäkään ei 

Hobbesin mukaan tuo ihmisille riittävää turvaa, koska liittouman ollessa pieni rohkaisee 

vastapuolen pienikin ylivoima heitä hyökkäämään. Luonnontilassa ihmisten turvallisuus 

on suhteessa vastustajan käytettävissä olevaan voimaan. Jos kaksi liittoumaa on 

kutakuinkin samanvahvuiset, ei yhteenoton lopputulos ole selvästi etukäteen nähtävissä, 

eikä se motivoi hyökkäykseen.   

Luonnontilassa tehdyt ihmisten tai perheiden väliset liittoumat eivät välttämättä Hobbesin 

mukaan kestä. Vaikka liittouma olisi kuinka suuri, niin jos sitä ei hallitse mikään ylempi 

taho vaan siihen osaa ottavien yksityiset mieltymykset, eivät he voi odottaa saavansa 

liittoumalta turvaa ulkopuolista vihollista tai toistensa mielivaltaa vastaan. Kun 

luonnontilassa olevan liittouman jäsenet eivät pääse yksimielisyyteen siitä, mikä olisi 

heidän kaikkien kannalta parasta, ajautuvat he keskinäisiin ristiriitoihin ja täten vähentävät 

omaa voimaansa. Tällöin on vaarana, että liittouman jäsenet ajautuvat muutaman 

vahvimman alaisuuteen, ja vaikka yhteistä vihollista ei olisikaan, niin he taistelisivat 

keskenään omien etujensa puolesta.  

Luonnontilasta päästäkseen ihmisten yläpuolella on oltava jokin voimakkaampi valta, joka 

saa kaikki ihmiset pitämään tekemänsä sopimukset. Tarvitaan ikään kuin kaikkien 

hyväksymä erotuomari, joka tekee pelin säännöt ja jolla on valta valvoa sääntöjen 

toteutumista sekä jakaa rangaistuksia tehdyistä rikkomuksista. Pelaajat hyväksyvät 

tuomarin auktoriteetin ja alistuvat tämän päätöksille. Hobbesin (1999: 137) mukaan 

mikään ei voi epäoikeudenmukaista, ennen kuin sellaisen pelko on tehty aiheelliseksi.  

Luonnontilassa ihmisten kesken tehdyt sitoumukset ovat tavallaan mitättömiä, koska 

ensiksi sitoumuksensa suorittavalla ei ole mitään takeita siitä, että toinen pitää tekemänsä 

sopimuksen. Ainoa tae sopimuksen pitämisestä on kunniasana. Ja vaikka kaksi ihmistä, 
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jotka eivät ole valtiovallan alamaisia voivat vannottaa toisiaan jumalan kautta, ei vala lisää 

mitään velvoitukseen. Jos sitoumus on laillinen, on se yhtä paljon voimassa valan kanssa 

kuin ilman sitä. Jos taas sitoumus on laiton, tässä tapauksessa siis luonnontilassa tehty, se 

ei sido tekijäänsä yhtään sen enempää, vaikka se valalla vahvistettaisiinkin (Hobbes 1999: 

136).  

Toisaalta Hobbes mainitsee, että luonnontilassa pelosta tehdyt sopimukset ovat päteviä. 

Jos joku maksaa viholliselleen henkensä säilyttämisestä, niin sopimus on sitova, koska 

toinen  hyötyy  siitä  henkensä  ja  toinen  rahaa  tai  palveluksia.  Sitoumus  on  pätevä,  kun  

mikään laki ei kiellä tekemästä suoritusta, niin kuin asia on luonnontilassa, jossa mikään ei 

voi olla epäoikeudenmukaista. Samoin heikompi ruhtinas on velvollinen noudattamaan 

vahvemman ruhtinaan kanssa tekemiään epäedullisiksi kokemiaan rauhanehtoja, ellei jokin 

uusi ja oikeutettu pelko anna heikommalle aihetta uuteen sotaan. Hobbes mainitsee myös, 

että jos järjestäytyneessä yhteiskunnassa joku maksaa lunnaat vapautuakseen varkaiden 

kynsistä on tämä velvollinen suorittamaan maksun niin kauan kunnes valtion laki hänet 

tästä erikseen vapauttaa. Sillä kaiken minkä ihminen voi laillisesti tehdä ilman velvoitusta, 

hän voi laillisesti sopia tekevänsä pelosta, ja mitä ihminen laillisesti sopii, ei hän voi 

laillisesti rikkoa (Hobbes 1999: 134). 

4.1. Yhteiskunnan synnystä ja luonnontilan loppumisesta 
 

Hobbesin mukaan ihminen on kuitenkin niin järkevä, että pyrkii luonnontilasta pois. 

Hobbes (1999: 127) muotoilee asian seuraavasti: ”Niin kauan kuin tämä luonnontila kestää, 

ei  kenelläkään ole takeita,  että hän eläisi  sen ajan,  minkä luonto normaalisti  sallii”.  Täten 

on Hobbesin mukaan yleinen järjen periaate tai yleinen sääntö, että ”jokaisen pitäisi 

edistää rauhaa sikäli kuin hän voi toivoa sen saavuttavansa, ja ellei hän voi sitä saavuttaa, 

hän saa etsiä ja käyttää kaikkia sodan apuneuvoja ja keinoja” (ibid.). Tavoitteena on päästä 

pois  

”surkuteltavasta sotatilasta, joka välttämättä seuraa ihmisten luonnollisista passioista… Siksi 
pitää olla mahti, joka saa ihmiset tottelemaan luonnon lakeja, jotka ovat sinänsä vastoin 
luonnollisia passioitamme, jotka vievät meitä puolueellisuuteen, ylpeyteen, kostoon ja 
muuhun sellaiseen, ellei lakeihin liity jokin pelottava mahti, joka aiheuttaa niiden 
noudattamisen” (Hobbes 1999: 157).  
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Hobbes luettelee luonnon lakeja parikymmentä kappaletta ja niitä voidaan kaikkia tutkia 

edellä mainitun evankeliumin lain kautta. Luonnon lakien kolme ensimmäistä ja tärkeintä 

pykälää ovat pääpiirteittäin seuraavat: 1) ihmisen tulee tavoitella rauhaa ja säilyttää se, 2) 

ihmisen tulee suostua luopumaan oikeudestaan kaikkeen, sikäli kuin se on hänestä rauhan 

ja itsepuolustuksen vuoksi välttämätöntä, ja tyytyä sellaiseen vapauteen toisia kohtaan, 

jonka sallisi toisille itseään kohtaan ja 3) ihmiset suorittavat tekemänsä sitoumukset. 

Hobbesin mukaan luonnon lait velvoittavat ihmisten omaatuntoa ja kaikki ihmiset 

noudattaisivat mainittuja luonnon lakeja jos vain voisivat tehdä niin turvallisesti. Jos 

mikään ei takaa ihmisten turvallisuutta, ovat he oikeutettuja käyttämään omaa voimaansa 

muita ihmisiä vastaan (Hobbes: 1999: 157).  

Hyväksymällä ne rajoitukset, joiden alla yhteiskunnassa eletään, on ihmisten 

perimmäisenä motiivina päästä pois luonnontilasta. Hobbesin mukaan ihmiset pitävät 

rauhaa luonnontilaa parempana vaihtoehtona. Siksi he perustavat keskinäisellä 

sopimuksella yhteiskunnan, joka varmistaa ihmisten keskinäisen turvallisuuden sekä 

suojan yhteiskunnan ulkopuolisten voimien hyökkäyksiltä. Hobbesin mukaan  

”Sellainen yhteinen mahti, joka saattaa pystyä puolustamaan heitä ulkopuolisten 
hyökkäykseltä ja toistensa vääryyksiltä ja siten antamaan heille sellaisen turvan, että he 
voivat omalla työllään ja maan antimilla tulla toimeen ja elää tyydyttävästi, voidaan 
pystyttää ainoastaan niin, että kaikki heidän valtansa ja voimansa siirretään yhdelle ihmiselle 
tai yhdelle ihmisten kokoukselle, joka pelkistää tahdot äänten enemmistöllä yhdeksi tahdoksi. 
Se on ikään kuin jokainen sanoisi jokaiselle: Valtuutan tämän ihmisen, tai tämän ihmisten 
kokouksen, ja luovutan hänelle oikeuden hallita itseäni sillä ehdolla, että sinä luovutat oman 
oikeutesi hänelle ja valtuutat kaikki hänen toimintansa samalla tavoin” (Hobbes 1999: 160-
161).  

 

Ja tästä syntyy yhteiskunta, jota Hobbes kutsuu siksi suureksi Leviathaniksi, ja joka tuo 

ihmisille rauhan toisiaan vastaan ja puolustuksen ulkopuolisia valloittajia vastaan. 

Yhteiskunnan jokainen jäsen on antanut yhteiskunnalle, Leviathanille, niin paljon voimaa, 

että se pelotteenaan yhteiskunta kykenee yhdenmukaistamaan kaikkien kansalaisten tahdot. 

Yhteiskunnan Hobbes määrittelee puolestaan seuraavasti:  

”se on yksi persoona, jonka tekojen auktoreiksi suuren ihmisjoukon kaikki jäsenet ovat 
keskinäisillä sitoumuksilla ryhtyneet, jotta hän käyttäisi heidän kaikkien voimaa ja 
edellytyksiä kuten parhaaksi näkee heidän rauhaansa ja yhteistä puolustusta varten. Tämän 
persoonan kantaja on suvereeni ja hänellä on suvereeni valta; kaikki muut ovat hänen 
alamaisiaan” (Hobbes 1999: 161). 

Hobbesin yhteiskunnalle antama nimi Leviathan on alun perin Raamatussa esiintyvä 

myyttinen merihirviö. Jobin kirjassa (41. luku, jakeet 25 ja 26) mainitaan Leviathanista 
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että ”Ei ole sille vertaa maan päällä! Luoja jätti sen pelkoa vaille. Vahvimpiakin se ylväänä 

katsoo. Se on kaikkien petojen kuningas”. Hobbes vertaa Leviathania allegorisesti 

suvereeniin valtioon, joka omalla alueellaan ei voi alistua millekään vallalle, ei edes itse 

luomilleen säännöille.  

4.2. Erilaisista yhteiskuntamuodoista 
 

Hobbesin mukaan erilaisia yhteiskuntamuotoja on kolme: monarkia, missä yksi ihminen 

on suvereeni, demokratia, missä suvereeni valta on halukkaiden kokouksella tai 

aristokratia, missä suvereeni valta on harvojen ihmisten muodostamalla kokouksella 

(Hobbes 1999: 171). Muunlaisia yhteiskuntamuotoja ei Hobbesin mukaan voi olla. Näistä 

monarkia on Hobbesin mukaan selvästi paras ja vakain hallitusmuoto, koska yksityinen etu 

on siinä sama kuin yleinen etu. Jos monarkki on rikas, on se seurausta ainoastaan hänen 

alamaistensa rikkauksista. Yksikään kuningas ei voi olla rikas, maineikas taikka turvassa 

muiden valtioiden hyökkäyksiltä, jos hänen alamaisensa ovat köyhiä tai kykenemättömiä 

käymään sotia kuninkaan vihollisia vastaan (ibid.).  

Demokratiassa ja aristokratiassa sen sijaan ”jonkun turmeltuneen tai kunnianhimoisen 

yksityistä menestystä useinkin auttaa enemmän kavala neuvo, petollinen toiminta tai 

sisällissota kuin yleinen hyvinvointi” (Hobbes 1999: 173). Hobbes on melko kriittinen 

demokratiaa ja harvainvaltaakin kohtaan. Leviathanista käy ilmi, että hänen mielestään 

valistunut yksinvaltius tuottaa kaikkien kannalta parhaan lopputuloksen muun muassa 

juuri siitä edellä mainitusta syystä, että hallitsijan hyvinvointi on seurausta alamaisten 

hyvinvoinnista. Täten hallitsijan tulisi hallita ”hyvin” pitääkseen alamaiset tyytyväisinä. 

Demokratiassa sen sijaan päätösvalta on ihmisten kokouksella, mikä saattaa ajautua 

keskinäisiin ristiriitoihin ja olla alttiina salaliitoille.  

4.3. Hankittu yhteiskunta 
 

Edellä kuvattu yhteiskunta, joka synnytetään ihmisten keskinäisellä sopimuksella on 

Hobbesin mukaan perustettu yhteiskunta. Siinä ihmiset keskenään sopivat alistuvansa 

jonkun yksittäisen ihmisen tai ihmisiä edustavan kokouksen valtaan sillä ehdolla, että he 

saavat suojelusta kaikkia muita vastaan. Suvereenin vallan voi saada myös voimakeinoin 

alistamalla muut valtansa alle. Tätä Hobbes kutsuu hankituksi yhteiskunnaksi. Niiden 
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erona on se, että kun ihmiset perustavat yhteiskunnan, he valitsevat itselleen suvereenin, 

jolle alistuvat, koska heillä on pelko toisiaan kohtaan. Kun suvereeni valta saavutetaan 

hankkimalla se väkivalloin, ihmiset puolestaan alistuvat sille, jota pelkäävät. 

Kummassakin tapauksessa ihmiset kuitenkin alistuvat suvereenille vallalle, koska he 

pelkäävät jotain (Hobbes 1999:161, 181).  

On suvereenin ylivalta sitten perustettu tai hankittu, on suvereenilla yhtäläiset oikeudet 

alamaisiaan kohtaan. Suvereeni päättää sodasta ja rauhasta ”muiden kansojen ja 

yhteiskuntien kanssa” (Hobbes 1999: 167). Hän saa myös valita käskynhaltijat, 

neuvonantajat ja sotapäälliköt sekä päättää alamaisille annettavista palkkioista ja 

rangaistuksista (Hobbes 1999: 182). Yhteiskuntaa hankittaessa pelkkä valloituksen kautta 

hankittu voitto ei kuitenkaan riitä antamaan ylivaltaa voitetun yli vaan siihen pitää saada 

myös voitetun sitoumus. Voitettu ei ole velvollinen alistumaan uudelle suvereenille vain 

koska on hävinnyt, vaan siksi, että hän antautuu voittajalleen. Kun voitettu osoittaa, että 

hän henkensä säästääkseen antaa elämänsä ja ruumiinsa vapauden voittajan käyttöön on 

voitettu tämän jälkeen voittajan palvelija (Hobbes 1999: 183).  

Kun sodassa kukistettu suvereeni antautuu voittajalleen, vapautuvat antautujan alamaiset 

velvollisuudestaan voitettua kohtaan, mutta samalla saavat uusia velvollisuuksia voittajaa 

kohtaan. Ihmisten suvereeni hallitsija voi siis vaihtua. Alamaisten velvollisuudet 

hallitsijaansa kohtaan ovat voimassa ainoastaan niin kauan, kuin suvereeni pystyy 

suojelemaan heitä. Alamaisten tottelemisen päämääränä on suojelus. Suvereniteetin voi 

menettää häviämällä sodan tai yksinkertaisesti luovuttamalla sen pois (Hobbes 1999: 184). 

Valloittamalla saatu ylivalta toisten yli on Hobbesin mukaan despoottista. Siinä 

suvereenilla on sama valta kuin mitä isännällä on palvelijaansa. Ylivallan voi saada myös 

synnyttämällä. Vanhemmilla on syntymän kautta isällinen ylivalta lapsiinsa (Hobbes 1999: 

182).  Isällinen  ylivalta  ei  synny  pelkästään  siitä,  että  vanhemmat  ovat  lapsensa  alulle  

laittaneet, vaan se johtuu lapsen suostumuksesta. Isällisen ja despoottisen ylivallan 

oikeudet ja seuraukset ovat kuitenkin samat kuin mitä ne ovat perustetun suvereenin 

kohdalla, sillä suvereeni on aina absoluuttinen. Tässä osiossa Hobbes mainitsee myös, että 

ellei suuri perhe ole jonkin yhteiskunnan osa on se suvereniteetin oikeuksien suhteen kuin 

pieni monarkia, jossa isä tai isäntä on perheen suvereeni. Perhe ei kuitenkaan voi olla 
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oikea yhteiskunta, ellei se ole niin voimakas, että sitä ei voi saada haltuunsa ilman sodan 

vaaroja (Hobbes 1999: 185).  

4.4. Suvereenien yhteiskuntien välisestä luonnontilasta 
 

Kuten aiemmin totesin, Hobbes ei kovin paljoa kirjoituksissaan paneudu valtioiden välisiin 

suhteisiin vaan hän keskittyy teoretisoimaan ennen kaikkea sitä, minkälaista ihmisten 

elämä on luonnontilassa ennen yhteiskunnan perustamista ja kuinka tästä luonnontilasta on 

mahdollista päästä pois. Hobbes puhuu kuitenkin suvereenien velvollisuuksista toisia 

suvereeneja kohtaan. Tällöin hän mainitsee, että  

”Jokaisella suvereenilla on sama oikeus kansansa turvallisuuden suojelemiseen kuin kellä 
tahansa yksilöllä voi olla oman turvallisuutensa suojelemiseen. Ja sama laki, joka sanelee 
ihmisille, joilla ei ole valtiollista hallitusta, mitä heidän pitäisi tehdä ja mitä välttää toistensa 
suhteen, sanelee saman valtioille, siis suvereenien ruhtinaiden ja suvereenien kokousten 
omalletunnolle, sillä luonnollisen oikeuden tuomioistuimena on ainoastaan omatunto” 
(Hobbes 1999: 299).  

 

Tästä voidaan päätellä, että Hobbesin mukaan yhteiskuntien välillä vallitsee 

samankaltainen luonnontila kuin ihmisten välillä. Yhteiskunnat ovat keskenään 

riippumattomia, koska niiden yläpuolella ei ole enää mitään ylempää mahtia, joka voisi 

hallita eri yhteiskuntia niin kuin yhteiskunnat hallitsevat ihmisiä sen jälkeen kun 

luonnontila on niiden keskinäisellä sopimuksella lakkautettu. Puhuessaan yhteiskuntien 

vapauksista Hobbes mainitsee seuraavaa:  

”Sillä kuten isännättömien ihmisten kesken on kaikkien ainainen sota lähimmäisiään vastaan, 
ei perintöä pojalle välitettäväksi eikä isältä odotettavana, ei tavarain eikä maiden omistusta, 
ei turvaa, vaan täysi ja absoluuttinen vapaus jokaisella yksityisihmisellä, niin toisistaan 
riippumattomien valtioiden ja yhteiskuntien kesken on jokaisella yhteiskunnalla, vaikkakaan 
ei jokaisella ihmisellä, absoluuttinen vapaus tehdä kuten arvelee parhaiten etuaan 
edistävän… Mutta keskenään elävät ainaisessa sotatilassa ja taisteluvarustuksissa, rajat 
aseistettuina ja tykit suunnattuina naapureita vastaan” (Hobbes 1999: 193). 

 

Yhteiskunnan perustaminen lakkauttaa ihmisten kesken vallitsevan luonnontilan ja poistaa 

ihmiseltä oikeuden toimia vapaasti oman arvostelukykynsä mukaan. Mutta keskenään 

yhteiskuntien suvereenit ovat edelleen vapaita. Hobbesin esimerkin mukaan ”Ateenalaiset 

ja roomalaiset olivat vapaita yhteiskuntia, ei niin, että kellään yksilöllä olisi ollut oikeus 

vastustaa edustajaansa, vaan niin, että heidän edustajillaan oli oikeus vastustaa toisia 

kansoja tai käydä niitä vastaan” (Hobbes 1999: 193). Jokaisella suvereenilla on sama 
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oikeus kansansa suojelemiseksi kuin mitä luonnontilassa elävällä yksittäisellä ihmisellä on 

oman turvallisuutensa takaamiseksi.  

Hobbesin mukaan yhteiskunnat eivät keskenään pääse samanlaiseen 

yhteiskuntasopimukseen kuin mitä ihmiset pääsevät perustaessaan yhteiskunnan, 

koska ”mikään inhimillinen valta kun ei pidä kaikkia yhteiskuntia kurissa” (Hobbes 1999: 

209). Yhteiskuntien yläpuolella ei ole enää erillistä suvereenia, jolle yhteiskunnat voisivat 

alistua. Hobbes kuitenkin tunnustaa, että vaikka yhteiskunnat ovat keskenään vapaita 

toimimaan parhaaksi katsomallaan tavalla, ne eivät ole yhtälailla tasa-arvoisia ruumiin ja 

mielen kykyjen suhteen kuin mitä yksittäiset ihmiset ovat luonnontilassa. Yhteiskuntien 

keskinäinen riippumattomuus johtaa jatkuviin kiistoihin niiden välille (Hobbes 1999: 125), 

mutta ne joutuvat ottamaan huomioon myös muut yhteiskunnat ratkaisuja tehdessään.  

Puhuessaan yhteiskunnan toimeentulosta Hobbes mainitsee, etteivät yhteiskunnat tule 

toimeen millään vakioannoksella, sillä niiden kuluja eivät määritä niiden omat preferenssit, 

vaan yhteiskunnan ulkopuoliset tapahtumat ja naapurien mielihalut (Hobbes 1999: 219). 

Tässä on yhtäläisyyksiä Hobbesin ajatukseen luonnontilassa elävien ihmisten 

turvallisuuteen, joka ei ole riippuvainen niiden omasta voimasta vaan on suhteellinen 

mahdollisten vihollisten voimaan. Hobbes siis katsoo, että vaikka yhteiskunnat ovat 

keskenään vapaita, on niiden välillä tietty hierarkia, mikä rajoittaa niiden mahdollisuuksia 

toimia parhaaksi katsomallaan tavalla.  

Edellä mainitut Hobbesin ajatukset ovat kuitenkin melko valikoituja sitaatteja hänen 

kirjoituksistaan, mutta muodostavat pohjan kansainvälisen politiikan realistiselle teorialle, 

jonka koulukunnan perustajan viittaa on soviteltu Hobbesinkin harteille Macchiavellin ja 

Thukydideen lisäksi. Hobbes puhuu kuitenkin enimmäkseen ihmisten välisestä 

luonnontilasta ja jättää yhteiskuntien väliset suhteet vähemmälle. Hobbesin tosin voidaan 

katsoa laajentavan luonnontila-ajattelunsa koskemaan myös yhteiskuntien välisiä suhteita 

yhdellä lauseella ”niin toisistaan riippumattomien valtioiden ja yhteiskuntien kesken on 

jokaisella yhteiskunnalla, vaikkakaan ei jokaisella ihmisellä, absoluuttinen vapaus tehdä 

kuten arvelee parhaiten etuaan edistävän” (Hobbes 1999: 193).  

Tämä on perustana 1900-luvulla kehitetylle, akateemisemmalle realismille ja sitä 

seuranneelle neo-realismille. Kenneth Waltzin ajatukset ovat hyvin samankaltaisia 

Hobbesin kanssa. Walzin ajattelusta on löydettävissä Hobbesin mainitsema luonnontila-
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ajatus. Waltzin mukaan valtioiden kesken vallitsee sotatila (a state of war), mikä ei 

kuitenkaan tarkoita, että sotia käytäisiin jatkuvasti, mutta sen syttymisen mahdollisuus on 

koko ajan olemassa (Waltz 1979: 102). Näin ollen kaikkien valtioiden on oltava valmiit 

käyttämään voimaa, koska ei ole varmuutta siitä, pidättäytyvätkö muut sen käytöstä. 

Hobbes puolestaan mainitsee, että  

”Sotaa ei ole vain yhteenotto tai taisteleminen, vaan ajanjakso, jolloin tahto käydä taisteluun 
on kyllin tunnettu. Sodan luonne ei muodostu varsinaisesta taistelemisesta vaan tunnetusta 
dispositiosta siihen koko sinä aikana, jolloin ei ole varmuutta päinvastaisesta” (Hobbes 1999: 
123).  

Omasta mielestäni Waltzin ajattelu ammentaa paljon Hobbesin luonnontila-käsitteestä. 

Waltzin mukaan valtioiden välillä vallitsee ainainen ”sotatila” siksi, koska kansainvälinen 

systeemi on anarkkinen, toisin sanoen ei ole ylikansallista hallitusta, mikä voisi hallita 

itsenäisiä valtioita. Täten Waltzin mukaan kansainvälisellä tasolla vallitsee hobbesilainen 

luonnontila. Ja koska kansainvälisessä systeemissä valtiot kilpailevat rajoituksetta, syttyy 

myös aika ajoin sotia (Waltz 1979: 195-196). Waltz ja Hobbes ovat yhtä mieltä myös 

kansainvälisen tason hierarkiasta. Vaikka kaikki valtiot ovat yhtä lailla vapaita toimimaan 

parhaaksi katsomallaan tavalla, niiden kapasiteetti määrittää niiden toiminnan laajuuden. 

Waltzin mukaan valtiot ovat toiminnoiltaan samankaltaisia, mutta eroavat siinä, mitkä ovat 

niiden mahdollisuudet toimia kussakin tilanteessa.  
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5. Metodologiset ratkaisut: sisällönanalyysi 
 

Pro gradu -tutkielmani metodologiseksi välineeksi olen valinnut sisällönanalyysin. 

Kaunokirjallista romaania on mahdollista lukea kahdella eri tavalla. Ensinnä voidaan tutkia 

kirjallisuutta poliittisena tekona, kuten Heikki Sirviö on tehnyt. Toinen vaihtoehto on 

tutustua kirjan tarinaan ja sen henkilöihin ja analysoida kirjassa kuvattua maailmaa. Näin 

aion itse tehdä. Edellä mainituista Neumannin ja Nexonin luomista kategorioista oma 

tutkielmani sijoittuu populaarikulttuuri kansainvälisen politiikan peilinä – kategoriaan. 

Tutkimukseni perusteesi on, että Kummisetä-romaanissa on yhtäläisyyksiä Thomas 

Hobbesin Leviathaniin. Etsin näitä yhtäläisyyksiä analysoimalla sekä aineistoani että 

teoriakirjallisuutta rinnakkain.  

Lyhyesti sanottuna sisällönanalyysi on menettelytapa, jolla voidaan analysoida 

dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti (Tuomi ja Sarajärvi 2009: 103). Miltei 

mikä tahansa kirjallinen materiaali voidaan luokitella dokumentiksi. Esimerkiksi artikkeli, 

kirje, haastattelu tai kirja voi olla dokumentti. Analyysimenetelmällä pyritään saamaan 

kuvaus tutkittavasta ilmiöstä yleisessä ja tiivistetyssä muodossa. Sisällönanalyysia 

käytettäessä on tärkeää huomata, että sen avulla saadaan aineisto ainoastaan kerättyä ja 

järjestettyä johtopäätösten tekoa varten. Sisällönanalyysilla tehtyjä tutkimuksia 

kritisoidaan usein siitä, että tutkija esittelee järjestetyn aineistonsa ikään kuin valmiina 

tuloksina tekemättä niistä mielekkäitä johtopäätöksiä (mt. 104).  

Diskurssianalyysista sisällönanalyysi eroaa siinä mielessä, että vaikka niiden 

tutkimusaineisto voi koostua samasta materiaalista, on niiden tutkimuksen kohde eri. 

Sisällönanalyysissa etsitään tekstin merkityksiä, diskurssianalyysissa analysoidaan sitä, 

kuinka näitä merkityksiä tuotetaan. Sisällön erittely puolestaan eroa sisällönanalyysista 

siten, että erittelyssä kuvataan tekstin sisältöä kvantitatiivisesti, kun taas analyysissa 

pyritään kuvaamaan tutkittavan dokumentin sisältöä sanallisesti. Tämä on juuri oma 

pyrkimykseni: kuvata Kummisetä-romaanin sisältöä ja verrata sitä Thomas Hobbesin 

Leviathaniin ja tuoda esiin niissä esiintyviä yhtäläisyyksiä ja samankaltaisuuksia.  

Sisällönanalyysin tarkoituksena on luoda selkeä ja sanallinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. 

Sisällönanalyysin avulla aineisto pyritään järjestämään selkeään muotoon kuitenkaan sen 

sisältämää informaatiota kadottamatta (Tuomi ja Sarajärvi 2009: 108). Sisällönanalyysin 
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tarkoitus on siis luoda aineistoon selkeyttä, jotta tutkittavasta ilmiöstä voidaan tehdä 

luotettavia johtopäätöksiä.  

Sisällönanalyysiin liittyy vahvasti tutkijan oma positio. Itse olen valinnut teesikseni, että 

Kummisedässä on hobbesilaisia piirteitä. Kummisetää olisi mahdollista lukea myös 

esimerkiksi englantilaisen koulukunnan silmälasien läpi tai sitä voitaisiin tarkastella myös 

westfalianisen valtiosysteemin muodostumisen näkökulmasta. Kummisetä tarjoaa useita 

mahdollisuuksia tämänkaltaiseen tutkimukseen.  

Millään tekstillä ei kuitenkaan ole yhtä merkitystä, joka voitaisiin löytää, identifioida ja 

kuvata sellaisena kuin se on. Poliitikon talouspolitiikasta pitämää puhetta voidaan 

analysoida esimerkiksi sen herättämien tunteiden perusteella tai vaikkapa sen 

talousteoreettisen validiteetin perusteella. Analysointi on aina kontekstisidonnaista ja 

perustuu tutkijan ottamaan näkökulmaan.  

Tutkijan tulee ”luoda” sellainen ympäristö, jossa tutkimusaihe tulee ymmärrettäväksi ja 

joka mahdollistaa tutkimuskysymykseen vastaamisen. Kun tekstiä lähestytään 

oikeanlaisessa kontekstissa, voidaan tässä kontekstissa esitettyihin tutkimuskysymyksiin 

vastata. On pidettävä mielessä, että samaa aineistoa voidaan tutkia monista eri 

näkökulmista. Tämän vuoksi sisällönanalyysin tekijän on tärkeää eksplikoida oma 

näkökulmansa ja se konteksti, missä hän aineistoa lähestyy. Muutoin mikä tahansa 

analyysi olisi hyväksyttävää (Krippendorff 2004: 24). 

Sisällönanalyysi ei siis ole pelkästään tekstien ja dokumenttien sisällön analysointiin 

soveltuva tekniikka, vaan joukko menettelytapoja, joita käyttäen tutkittavasta aineistosta 

voidaan kerätä tietoja ja tehdä havaintoja (Pietilä 1973). Perinteisesti sisällönanalyysia on 

käytetty esimerkiksi haastatteluiden analysointiin tietyn tutkimuskysymyksen puitteissa. 

Näin haastatteluja analysoimalla on saatu selville, kuinka haastateltavat kokevat tietyt asiat 

ja mitä ne heille merkitsevät.  

Oma tutkimukseni on siinä mielessä poikkeuksellinen, että aineistoni ei kuvaa mitään 

todellisia tapahtumia. Sen sijaan vertaan sitä yhteen kansainvälisen politiikan teorian 

klassikoista ja luen Kummisetä-romaania luonnontila-analogian läpi. Näin ollen joudun 

lukemaan sekä aineistoani että teoriakirjallisuuttani samasta näkökulmasta etsien niistä 

samankaltaisuuksia. Täten katson, että vaikka tutkielmani pääasiallinen aineisto on 
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Kummisetä-romaani niin Thomas Hobbesin Leviathan muodostaa yhtä olennaisen osan 

työni aineistosta. Jotta voin verrata Kummisetää Leviathaniin mielekkäästi toisiinsa, täytyy 

minun tuntea molemmat teokset yhtä hyvin. 

Luen siis Kummisetää tietystä näkökulmasta ja tietty kysymys mielessäni. Etsin 

romaanista ”hobbesimaisia” piirteitä. Löytämäni piirteet ja elementit olen jakanut erillisiin 

alaluokkiin, jotka muodostuvat teemaluvuiksi tietyistä aiheista.   
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6. Analyysi 
 

Työssäni tuon esille ainoastaan uusia havainnollistavia esimerkkejä Hobbesin ajatuksista. 

Tarkoitukseni on Kummisetä-romaania avuksi käyttäen esitellä käytännön esimerkein, 

miten Hobbesin Leviathanissa käsittelemät asiat voisivat käytännössä ilmetä. Samoin kuin 

Hobbes itse valaisee joitakin Leviathanin kohtia viittaamalla käytännön esimerkkeihin, 

jotka voivat olla antiikin ajoilta tai Hobbesin omalta ajalta.   

Kummisetä-romaani kertoo newyorkilaisen Corleonen mafiaperheen elämästä. Kirjan 

tapahtumat alkavat 2. maailmansodan päätyttyä ja romaanissa kuvataan perheen elämää 

noin kymmenen vuoden ajan. Takaumien kautta kerrotaan myös perheen perustajan ja 

päämiehen Vito Corleonen lapsuudesta, nuoruudesta sekä siitä kuinka hänestä alun perin 

ryhtyi rikolliseksi. Kirjassa kuvataan myös 1930-luvun mafiasotia ja Corleonen perheen 

osallisuudesta niihin.  

Romaanin alussa Virgil Sollozo -niminen mies lähestyy Vito Corleonea ja pyytää tätä 

kumppanikseen huumekauppaan, koska Corleonen perheellä on parhaimmat suhteet 

poliiseihin, poliitikkoihin ja tuomareihin. Vito kieltäytyy, koska pelkää huumekauppaan 

osallistumalla menettävänsä poliittiset tukijansa, joihin hänen perheensä menestys suurelta 

osin perustuu. Neuvottelun aikana Viton poika Sonny antaa kuitenkin epähuomiossa 

ymmärtää olevansa kiinnostunut Sollozon ehdotuksesta. Tästä rohkaistuneena Sollozo 

yrittääkin salamurhata Vito Corleonen päästäkseen sopimukseen Sonnyn kanssa, josta 

tulisi Corleonen perheen päämies isänsä kuoltua. Salamurhahanke kuitenkin epäonnistuu, 

samoin sitä pian seurannut toinen yritys. Kostoksi isänsä murhayrityksistä Sonny Corleone 

murhaa yhden Tattaglia-rikollisperheen jäsenen, joka on Sollozon kanssa liitossa.  

Sillä välin kun Vito Corleone toipuu murhayrityksessä saamistaan vammoista, ja hänen 

ollessa vielä tosiasiallisesti perheensä päämies, Sollozo pyrkii taivuttelemaan muita New 

Yorkin mafiaperheitä puolelleen ja Corleoneja vastaan. Tarkoituksena on muiden 

perheiden painostuksella saada Corleonet taivuteltua Sollozon ideoiman huumekaupan 

suojelijaksi ja samalla estää suurempi mafiaperheiden välinen sota, joka saattaisi syttyä, 

jos Corleonet lähtisivät hakemaan Sollozolta hyvitystä Vitoon kohdistuneesta 

murhayrityksestä. Laajamittainen mafiasota haittaisi muiden itärannikon mafiaperheiden 

toimintaa ja se haluttiin estää. Corleonen perheen voima oli sen päämiehen 
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henkilökohtaisissa poliittisissa suhteissa. Perheen päämiehen Viton ollessa kykenemätön 

osallistumaan perheen toimintaan vähensi se perheen poliittista vaikutusvaltaa ja heikensi 

heidän voimaansa muihin mafiaperheisiin nähden. 

Sollozo ehdottaa rauhanneuvottelua Corleonen perheen kanssa. Neuvotteluun osallistuvat 

Sollozon lisäksi Michael Corleone sekä Sollozon henkivartijana toimiva lahjottu 

poliisikapteeni McCluskey, joka oli avustanut Sollozoa tämän yrittäessä murhata Vito 

Corleonen. Neuvottelun aikana Michael ampuu molemmat miehet hengiltä ja joutuu 

lähtemään maanpakoon Sisiliaan useaksi vuodeksi. Tämä laukaisee sodan Corleonen ja 

viiden muun New Yorkin mafiaperheen välille. Vito Corleonen lopulta toivuttua hän 

neuvottelee sotivien perheiden välille rauhan, kun hänen poikansa Sonny tulee ammutuksi 

mafiasodassa. Rauhansopimuksen ehtona on, että Vito suostuu antamaan perheensä 

poliittiset suhteet muiden mafiaperheiden käyttöön, jos ja kun ne haluavat ryhtyä 

huumekauppaan, mihin Vito suostui.  

Corleonen perheen suhteita tuomareihin ja poliitikkoihin tarvittiin antamaan 

huumekaupalle suoja lakiin nähden. Corleonen perheen yhteiskuntasuhteet pystyivät 

pitämään mahdolliset huumekaupasta langetetut vankilatuomiot lyhyinä, mikä takasi sen, 

etteivät siitä kiinni jääneet henkilöt ilmiantaisi rikoskumppaneitaan poliisille saadakseen 

lyhyempiä  tuomioita.  Michaelin  päästyä  palaamaan  Sisiliasta  hän  otti  hoitaakseen  

Corleonen perheen asiat hänen isänsä toimiessa hänen consigliorin eli, neuvonantajana. 

Corleonen perheen valta ja poliittiset suhteet olivat pitkälti sidoksissa vanhaan doniin 

Vitoon, ja Michaelin ollessa perheen päämiehenä Corleonen perhe oli menettänyt paljon 

vanhasta vallastaan.  

Corleonen perhe noudatti muiden perheiden kanssa tekemäänsä rauhansopimusta ja sai 

nämä vakuuttuneiksi rauhanomaisista aikeistaan. Samaan aikaan Corleonet kuitenkin 

valmistelivat toimintansa siirtämistä Las Vegasiin, josta oli tulossa Yhdysvaltojen 

uhkapelin keskus. Kirjan lopussa Corleonen perheen palkkamurhaajat surmaavat 

pahimpien kilpailijoidensa Barzinin ja Tattaglian perheiden päämiehet sekä näiden 

perheiden muita jäseniä ja ottivat haltuunsa suuren osan näiden liiketoimista New Yorkissa. 

Michael murhauttaa myös siskonsa miehen Carlo Rizzin sekä Corleonen perheen 

caporegimen Tession, koska nämä ovat juonineet Corleonen perhettä vastaan.  



 

42 

 

 

Tämänkaltaisessa tutkielmassa Kummisetä-romaania voidaan analysoida useasta eri 

näkökulmasta. Romaanissa kuvattavia mafiaperheitä voidaan käsitellä yksityisinä 

perhekuntina, jollaisiksi ihmiset ovat järjestäytyneet luonnontilassa ennen yhteiskunnan 

perustamista. Toisaalta niistä löytyy myös samankaltaisia piirteitä, joita Hobbes katsoo 

järjestäytyneillä yhteiskunnilla olevan. Leviathanissa Hobbes puhuu enimmäkseen 

luonnontilan ajasta, joka ihmisten välillä vallitsee ennen yhteiskunnan perustamista. 

Tällöin ihmiset ja perheet voivat liittoutua keskenään ja tehdä keskenään yhteistyötä 

varmistaakseen oman hyvinvointinsa ja puolustautuakseen muiden mielivallalta. Näiden 

ehtojen voidaan katsoa täyttyvän myös Kummisedässä.  

Hobbes ei kuitenkaan varsinaisesti puhu valtioiden välisistä suhteista, vaan joskus hän 

tekee suoran vertauksen ihmisten välisestä luonnontilasta valtioiden väliseen luonnontilaan. 

Hobbes esimerkiksi vertaa luonnontilassa muinoin eläneitä perheitä oman aikansa 

kaupunkeihin tai kuningaskuntiin, jotka hänen mukaansa ”ovat vain suurempia perheitä” 

(Hobbes 1999: 157-158).  Kaupungit ja kuningaskunnat laajentavat omaa valtapiiriään 

taatakseen turvallisuutensa, ja koska muita varokeinoja ei ole, niin sitä pidetään 

oikeutettuna ja sitä myös muistellaan kunnioittaen (ibid.). Näin ollen Hobbes rinnastaa 

itsenäiset kuningaskunnat ja luonnontilassa elävät perheet. Perheiden kesken on 

luonnontila, koska heidän yläpuolellaan ei ole korkeampaa auktoriteettia, joka pitäisi 

heidät kurissa. Kuningaskuntien kesken luonnontila ilmenee samasta syystä. Poikkeuksena 

on, että kuningaskuntien sisällä vallitsee yhteiskuntasopimus. Ainoastaan kuningaskuntien 

hallitsijat ovat keskenään vapaita toimimaan niin kuin parhaaksi näkevät.  

Kummisedässä mafiaperheiden väliltä on löydettävissä samankaltainen asetelma. 

Yksittäisen mafiaperheen voidaan katsoa olevan Hobbesin mainitsema pieni perhekunta, 

joka elää luonnontilassa muiden samankaltaisten perhekuntien kanssa. Heidän 

yläpuolellaan ei ole mitään auktoriteettia, jonka mafiaperheiden päämiehet tunnustaisivat. 

Kuten aiemmin jo mainitsin, romaanista ilmenee myös, että mafiaperheellä on myös 

samankaltaisia ominaisuuksia, joita järjestäytyneellä yhteiskunnalla Hobbesin mukaan on. 

Näin ollen yksittäistä mafiaperhettä voidaan käsitellä myös eräänlaisena hankittuna 

monarkiana. Vito Corleone aloittaa nousun vaikutusvaltaiseksi rikollisjohtajaksi 

murhaamalla Fanucci-nimisen miehen. Näin tekemällä Vito ottaa haltuunsa Fanuccin 

valtakunnan ja alkaa laajentaa sitä. Hän saa ihmiset puolelleen osin siksi, että hän hallitsee 
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hyvin ja oikeudenmukaisesti, mutta Viton valtakunta laajenee myös sodan ja valloituksen 

kautta.  

Yhtä kaikki, mafiaperheiden välille syntyy luonnontila, koska keskenään riippumattomien 

yhteiskuntien suvereenit ovat aina vapaita toisiinsa nähden. Seuraavaksi tulen 

käsittelemään Kummisetä-romaania yksityiskohtaisemmin.  

Leviathanissa Hobbes käyttää itsekin käytännön esimerkkejä havainnollistaessaan 

poliittista filosofiaansa. Alamaisten vapaudesta puhuessaan Hobbes esimerkiksi viittaa 

ateenalaisiin ja roomalaisiin, joilla ei ollut oikeutta vastustaa hallitsijoitaan, mutta 

ateenalaisten ja roomalaisten hallitsijoilla puolestaan oli oikeus vastustaa toisia kansoja ja 

käydä niitä vastaan oman turvallisuutensa takaamiseksi. Samoin Hobbes viittaa ihmisten 

yleisiin tapoihin, jotka hänen mukaansa ”ovat mitä ovat” (Hobbes 1999: 210). Hobbesin 

esimerkit kumpuavat antiikin kirjoituksista, sekä myös hänen omasta ajastaan.  

Ennen yhteiskunnan perustamista, kun ihmiset ovat eläneet pieninä perhekuntina, on 

niiden ammattina ollut ryöstää toisilta ihmisiltä, eikä sitä silloin ole pidetty laittomana, 

vaan kunnia oli sitä suurempi mitä saalis oli. Hobbesin mukaan muinaisajan historioita 

tutkimalla selviää, että ennen yhteiskuntien perustamista ei ole ollut mitenkään kunniatonta 

ryhtyä vaikkapa maantierosvoksi, vaan se oli laillinen ammatti muiden joukossa.  

Puhuessaan vallasta, arvovallasta ja kunnioituksesta Hobbes sanoo, ettei kunnioituksen 

suhteen asiaa muuta se, onko tehty teko oikea vai väärä. Riittää, että se on vaikeasti 

saavutettavissa ja täten suuren vallan merkki itsessään, sillä Hobbesin mukaan 

kunnioituksen muodostaa vain käsitys vallasta. Tämän vuoksi antiikin pakanat eivät 

esimerkiksi halveksineet jumaliaan, kun he runoilivat ne tekemään varkauksia sekä muita 

suuria, mutta vääriä ja epäpuhtaita tekoja (Hobbes 1999: 98).  

Hobbesin aikana yksityiset kaksintaistelut olivat laittomia, mutta silti niitä pidettiin 

kunnioitettavina, koska ne olivat voiman ja rohkeuden seurauksia. Hobbesin mukaan 

voima tai taito ovat aina rohkeuden perusteita, ja nämä kaksi asiaa olivat Hobbesin 

mukaan valtaa, joka on tavoiteltava asia. Kaksintaistelut pysyvät ihmisten mielessä 

kunnioitettavina niin kauan, kunnes niiden asetelma saadaan käännettyä niin, että 

haasteesta kieltäytymisestä tulee kunniakasta ja haasteen esittämisestä häpeällistä (ibid.). 
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Nämä ovat vain pari yksittäistä esimerkkiä Hobbesin itsensä käyttämistä 

havainnollistavista vertauksista. 

6.1. Luonnontila Kummisedässä; ”Me emme ole vastuussa suurilla ja mahtaville 
pezzonovanteille” 
 

Kummiserä-romaanin maailmassa mafian kesken vallitsee samanlainen luonnontila, mitä 

Hobbes yllä kuvaa. Mafian ei voida katsoa tunnustavan yhteiskunnan roolia 

järjestyksenpitäjänä ja kaikkien yläpuolella olevana mahtina. Mafiajohtajien sanotaan 

ryhtyneen mieluummin ”varkaiksi ja murhaajiksi kuin laillisen yhteiskunnan jäseniksi” 

(KS: 354). Kummisedän mafiapäälliköt  

”olivat kieltäytyneet noudattamasta järjestäytyneen yhteiskunnan sääntöjä ja kieltäytyneet 
olemasta toisten hallittavina. Ei ollut mitään voimaa tai ketään ihmistä joka pystyisi 
vaikuttamaan heidän tekoihinsa jos he eivät sitä itse halunneet. He vartioivat omaa vapaata 
tahtoaan henkeen ja vereen” (KS: 308). 

 

Vaikka romaanin tapahtumat sijoittuvat Yhdysvaltoihin ja siten järjestäytyneen 

yhteiskunnan sisälle, eivät mafian jäsenet ole alistuneet sille yhteiskunnan suvereenille 

vallalle, joka pitäisi heidät kurissa. He eivät ole ”suostuneet tanssimaan korkeampien 

miesten pillin mukaan”, niin kuin Vito Corleone muille mafiajohtajille toteaa (KS: 314). 

Yhteiskunnan sääntöjen mukaan eläminen olisi tuominnut Vito Corleonen ”elämään, joka 

ei olisi sovelias hänen arvoiselleen miehelle” (KS: 396). Sen sijaan hän noudattaa omaa 

etiikkaansa, jonka hän katsoo arvokkaammaksi kuin yhteiskunnan lailliset rakenteet.  

Näiden ominaisuuksien voidaan katsoa sopivan kaikkiin Kummisedässä esiintyviin 

mafiajohtajiin. Näin ollen yhteiskunnan sisälle syntyy rikollisten oma maailma, jossa ei 

tunnusteta yhteiskunnan roolia laillisena järjestyksenpitäjänä ja kiistojen ratkaisijana. Vito 

Corleone kuvasi mafian maailmaa muille mafiapäälliköille seuraavasti:  

”me emme ole vastuussa suurille ja mahtaville pezzonovanteille jotka yrittävät päättää mitä 
meidän on tehtävä elääksemme ja jotka julistavat sotia saadakseen meidät taistelemaan 
omaisuutensa puolesta. Kuka voi pakottaa meitä noudattamaan lakeja joita he laativat oman 
etunsa vuoksi juuri meidän päämme menoksi? Ja mikä oikeus heillä on sekaantua asioihin 
kun me ajamme omia etujamme”(KS: 315). 

 

Mafiajohtajat siis itsekin tunnustavat olevansa lainsuojattomia. Samalla kun mafiajohtajat 

ovat jättäytyneet yhteiskunnan ulkopuolelle ja ovat kieltäytyneet noudattamasta 
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yhteiskunnan sääntöjä, he ovat myös luopuneet yhteiskunnan kansalaisilleen tarjoamasta 

suojeluksesta. Tämä on toki ymmärrettävää, koska kyseessä on järjestäytynyt 

rikollisorganisaatio, jonka ei voikaan odottaa kääntyvän laillisen esivallan puoleen, vaikka 

sitä vastaan olisikin rikottu. Tässä mafian maailmassa vallitsevat ne periaatteet, jotka 

Hobbes lukee luonnontilan ominaisuuksiksi. Järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolella 

vallitsee aina kaikkien sota kaikkia vastaan (Hobbes 1999: 123).  

Mafiaperheiden välillä vallitsee Hobbesin mainitsema ainaisen sodan uhka. Koska 

mafiapäälliköt eivät tunnusta muuta auktoriteettia kuin oman harkintakykynsä, ei 

mafiaperheiden välille voi syntyä rauhaa, koska he eivät pääse yhteisymmärrykseen siitä 

kuka saisi sitä valvoa. Hobbesin mukaan sodaksi ei luokitella pelkkää aseellista 

yhteenottoa  tai  taistelemista,  vaan  sotaa  on  koko  se  ajanjakso,  jolloin  tahto  käydä  

taisteluun on kyllin tunnettu. Vaikka Kummisedän mafiaperheet tuntevat toisensa ja 

tunnustavat toistensa olemassaolon, eivät ne tästäkään huolimatta voi olla varmoja omasta 

koskemattomuudestaan, koska mafiaperheiden kesken tehtyjen sopimusten vakuutena ei 

ole muuta kuin niiden tekijöiden kunniasanat ja juhlalliset vakuutukset.  

Vito Corleonen neuvoteltua rauhan viiden mafiaperheen välille hän esittää Tom Hagenille 

huolensa muiden perheiden luotettavuudesta sanomalla: ”Me teimme rauhan… Annoin 

kunniasanani ja sen täytyy riittää meidän kaikkien puolesta. Mutta ystävämme eivät ole 

yhtä luotettavia joten pitäkäämme heitä edelleen silmällä” (KS: 317). Tämä kuvaa sitä, että 

Viton maailmassa täytyy ikään kuin ”rakentaa yhdellä kädellä ja pitää miekkaa toisessa 

kädessä”, kuten Hobbes (1999: 292) mainitsee. Viton maailmassa ei tunnusteta eikä haluta 

turvautua siihen ”julkiseen miekkaan”, joka puolustaisi yksityisiä ihmisiä tai perheitä 

näiden harjoittaessa omia toimiaan ja ammattejaan.  

Vaikka muut mafiaperheet ja niiden johtajat tunnetaan ja heitä kutsutaan jopa ”ystäviksi”, 

ei se poista sodan uhkaa mafiaperheiden väliltä, koska he eivät salli minkään ulkoisten 

tekijöiden vaikuttaa omiin tekoihinsa. Mafiaperheiden välillä vallitsee jatkuvasti se 

ajanjakso, ”jolloin tahto käydä taisteluun on kyllin tunnettu” (Hobbes 1999: 123). 

Mafiaperheet eivät jatkuvasti sodi keskenään, mutta sodan uhka on koko ajan olemassa. 

Sollozon ja McCluskeyn salamurhaa suunnitellessaan Michael keskustelee Corleonen 

perheen caporegimen Clemenzan kanssa, joka kertoo tälle, että mafiaperheiden välille 

syttyy sotia suunnilleen kymmenen vuoden välein.  



 

46 

 

 

Sotia ei pidetä pelkästään negatiivisena asiana, sillä ne ”päästävät pahan veren pois” (KS: 

149). McCluskeyn ja Sollozon murhaaminen ”tulee merkitsemään suurta sotaa Tattaglia-

perheen ja Corleonen perheen välillä. Useammat muut perheet liittoutuvat Tattaglioiden 

kanssa” (ibid.). Sollozo ja McCluskey on kuitenkin murhattava, ei kostoksi Vito Corleonea 

vastaan tehdystä murhayrityksestä, vaan koska he yhdessä Tattaglia-perheen kanssa ovat 

pyrkineet saamaan Corleonen perheen toimimaan oman tahtonsa mukaan Corleonen 

perheen oman tahdon ja edun vastaisesti. Clemenza sanookin Michaelille, että ”jos 

annamme heidän pakottaa meitä pienissä asioissa, he haluavat kohta määräillä kaikessa. 

Heidät on pysäytettävä heti alkuun” (KS: 149). Hobbesin mukaan luonnontilassa kaikilla 

on  oikeus  kaikkeen,  mutta  samalla  kaikilla  on  yhtäläinen  oikeus  estää  toisia  

tavoittelemasta tätä kaikkea.  

Clemenza vertaa tilannetta aikaan ennen toista maailmansotaa ja tekee vertauksen vuonna 

1938 solmittuun Münchenin sopimukseen: ”Hitler olisi pitänyt pysäyttää heti Münchenissä, 

häntä ei olisi pitänyt päästää jatkamaan, se tiesi pelkkää harmia kun hänet päästettiin 

vapaalle jalalle” (ibid.). Niin kauan kuin McCluskey ja Sollozo olivat hengissä he pyrkivät 

murhaamaan Vito Corleonen ja täten heikentämään Corleonen perheen asemaa. Tekemällä 

vastaiskun Corleonen perhe, vaikkakin ajautui sotaan muiden perheiden kanssa, pystyi 

osoittamaan, että he eivät ole alistettavissa eivätkä muut voi heitä hallita. 

Romaanissa kaikki mafiaperheet ovat siis oman neuvokkuutensa varassa ja ne edistävät 

omaa hyvinvointiaan parhaaksi katsomillaan keinoilla. Tähän keinovalikoimaan kuuluvat 

myös murhat. Mafiapäälliköt ikään kuin hyväksyvät sen, että muut pyrkivät parhaansa 

mukaan alistamaan tai heikentämään niitä avoimella väkivallalla tai salaisilla hankkeilla. 

Hobbesin mukaan tämä on kuitenkin luonnontilassa oikeutettua, jos muita varokeinoja, 

tässä tapauksessa yhteiskunnan tarjoamaa suojelua, ei ole olemassa (Hobbes 1999: 158). 

Myös Kummisedän maailmassa tämä on hyväksyttyä toimintaa.  

Kummisedästä ilmenee, että koska mafiajohtajat eivät tunnusta muuta auktoriteettia kuin 

oman vapaan tahtonsa, mikään ei silloin voi myöskään olla epäoikeudenmukaista, vaan 

kaikilla on oikeus kaikkeen, myös toisen henkeen ja ruumiiseen. Juuri siksi Sollozo yrittää 

murhata Vito Corleonen, koska hänen kieltäytymisensä huumekaupasta heikentää muiden 

perheiden elintasoa ja esti Sollozoa tavoittelemasta omaa hyväänsä. Sen vuoksi toisen oli 

väistyttävä ja Sollozo yritti syrjäyttää Viton oman etunsa nimissä (KS: 310 ja 157). 
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Sollozo ei tunnusta yhteiskunnan asettamia rajoitteita, vaan pyrkii edistämään omaa 

hyvinvointiaan parhaaksi katsomillaan keinoilla.   

Kummisedässä ei myöskään ole yksityisomaisuuden suojaa, vaan itse kunkin on vain se, 

minkä hän voi omalla työllään hankkia ja niin kauan kuin hän voi sen pitää. Näin käy 

romaanin lopussa, kun Corleonen perhe murhauttaa kilpailijaperheiden päämiehet. Samalla 

jotkut näiden perheiden palveluksessa olevat henkilöt siirtyvät vapaaehtoisesti Corleonen 

perheen alaisuuteen.  Ja koska mafia elää keskenään luonnontilassa, ei siellä voida tehdä 

laillisia sopimuksia, koska sopimukset ilman miekkaa ovat pelkkää puhetta. Näin ollen 

mafian maailmassa jokaisen tulee itse huolehtia itsestään omien kykyjensä mukaan. 

Jokainen saa käyttää parhaaksi katsomiaan keinoja oman etunsa edistämiseen sekä 

henkensä turvaamiseen. Keskinäisissä toimissaan mafiaperheet ovat vapaita toimimaan 

parhaaksi katsomallaan tavalla eikä yhteiskunnalla ole siellä sitä oikeudenjakajan roolia, 

mikä sillä normaalisti alamaisiinsa nähden on.   

Mafiaperheet eivät kuitenkaan halua jäädä luonnontilaan lopullisesti, vaan mafian jäsenien 

voidaan katsoa ikään kuin neuvottelevan yhteiskuntasopimusta uudelleen omalta 

kohdaltaan. Aivan kuten Hobbes toteaa, ”kun ihmiset ottavat itselleen ne rajoitukset, 

joiden alla yhteiskunnassa eletään, on finaalisena syynä päästä pois luonnontilasta” 

(Hobbes 1999: 157). Samoin mafiaperheet haluavat lopulta liittyä yhteiskuntaan, laillistaa 

liiketoimensa ja lopettaa ”aseiden, murhien ja verilöylyjen ajan” (KS: 315), mutta ne 

haluavat tehdä sen omilla ehdoillaan. Michael Corleonen mukaan yhteiskunta ei suojele 

niitä, joilla ei ole omaa henkilökohtaista valtaa.  

Yrittäessään liittyä lailliseen yhteiskuntaan mafiapäälliköt keräävät mahdollisimman 

paljon omaisuutta ja pyrkivät lopulta laillistamaan liiketoimensa ja liittymään lailliseen 

yhteiskuntaan muiden kanssa. Tätä valtaa hankkiessaan mafiapäälliköt turvautuvat omaan 

etiikkaansa, jota he pitävät tärkeämpänä kuin yhteiskunnan laillisia rakenteita. 

Kummisedän mafiapäälliköt eivät suostu ”elämään tyydyttävästi” yhteiskunnan lakien 

mukaan, kuten Hobbes yllä mainitsee, vaikka voisivat tehdä niin turvallisesti. Sen sijaan he 

jättäytyvät yhteiskunnan ulkopuolelle luonnontilaan. Tekemällä tämän vapaaehtoisesti he 

pitävät luonnontilassa elämisestä saatavia palkkioita suurempina, mitä yhteiskunnan 

sääntöjen mukaan elämisestä voisi saada. 
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6.2. Mafiaperhe yhteiskunnan kanssa kilpailevana suvereenina; ”Jos haluamme saada 
oikeutta, meidän on anottava sitä don Corleonelta” 
 

Kummisedässä mafian maailma ei ole pelkästään rikollisten oma erillinen maailmansa, 

vaan mafiaperheet omalla tavallaan haastavat myös yhteiskunnan suvereniteetin. Mafia ja 

yhteiskunta ikään kuin kilpailevat keskenään siitä, kumpi saa toimia ihmisten suvereenina 

ja kummalle ihmiset ovat uskollisia: yhteiskunnan lailliselle esivallalle vai mafiapomolleen. 

Tällä tavalla mafia ottaa yhteiskunnan roolin ihmisten elämässä. Vito Corleone tarjoaa 

ihmisille samoja asioita, joita yhteiskunta heille tarjoaa. Ehtona on, että avuntarvitsija 

esiintyy ystävänä ja vannoo uskollisuutta ”kummisedälleen” (KS: 12).  

Hautausurakoitsija Bonasera pyytää Vito Corleonelta oikeutta, koska tämän tytärtä 

pahoinpidelleet nuorukaiset ovat selvinneet teostaan Bonaseran mielestä liian pienillä 

tuomioilla. Vito hyväksyy lopulta Bonaseran pyynnön, mutta vasta sen jälkeen kun on 

moittinut tätä, koska Bonasera ei ole kääntynyt Viton puoleen jo aiemmin. Viton mukaan 

Bonasera on tehnyt itselleen hallaa pyrkimällä elämään tavallisten amerikkalaisten tavoin 

ja noudattamalla yhteiskunnan sääntöjä. Jos tämä olisi hyväksynyt Viton kummisedäkseen 

ja suostunut elämään tämän suojeluksen alla, olisi Bonaseran elämä helpottunut 

huomattavasti. Vito moittii Bonaseraa seuraavasti:  

”Mikset uskalla heti alkuun uskoutua minulle? … Menet lakitupiin ja odotat kuukausia. 
Tuhlaat rahojasi lakimiehiin jotka tietävät täysin hyvin että sinua pidetään siellä pilkkana. 
Sinä odotat oikeutta tuomarilta joka myy itseään kuin pahin huora. Kaikkina näinä vuosina 
kun tarvitsit rahaa lainasit pankista, vain maksaaksesi hirvittävät korot… Jos olisit kääntynyt 
minun puoleeni, kukkaroni olisi ollut käytettävissäsi. Jos olisit tullut pyytämään minulta 
oikeutta, nuo roikaleet jotka turmelivat tyttäresi ulkonäön katuisivat nyt katkerasti tekoaan. 
Jos sinunlainen rehellinen mies olisi jostain syystä saanut vihollisia, he olisivat olleet 
minunkin vihollisiani… ja voit uskoa että he olisivat pelänneet sinua” (KS: 31).     

 

Vito Corleonen mafiaperhe on kuin yhteiskunnan sisällä toimiva oma yhteiskuntansa, joka 

hallitsee ihmisiä ja ottaa heitä suojelukseensa. Jotkut liittyvät Corleonen yhteiskuntaan 

vapaaehtoisesti, toiset pakotetaan sen jäseniksi tai ainakin toimimaan Corleonen laatimien 

sääntöjen mukaan. Esimerkiksi tehdessään oliiviöljykauppaa Vito Corleone huomasi, että 

koska eri yritysten myymät tuotteet olivat keskenään samanlaisia, ei hän voinut tyytyä 

tavallisten liikemiesten käyttämiin laillisiin keinoihin. Vapaa kilpailu oli hänen mielestään 

hyödytöntä ja ainoastaan monopoliasema tuotti tuloksia. Kun muut kauppiaat eivät tähän 

näkemykseen yhtyneet, heidän liikkeensä tuhottiin. Eräs Corleonen menettelytavat 
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kyseenalaistanut kauppias kääntyi asiassa poliisin puoleen, mutta tämä yksinkertaisesti 

katosi, koska ”oli rikkonut omertan” (KS: 227). Tämän kauppiaan vaimo ja lapset jatkoivat 

lopulta oliiviöljykauppaa Viton sanelemilla ehdoilla.  

Mafia on kuin yhteiskunnan sisäinen oma valtakoneistonsa, joka pakottaa ihmiset 

luopumaan omista poliittisista ja taloudellisista oikeuksistaan pakottamalla heidät elämään 

mafian luoman vaikenemisen lain omertan mukaan. Omerta on se tekijä, mikä 

mahdollistaa mafian menestyksen yhteiskunnan sisällä ja minkä avulla se kasvattaa 

valtaansa ja saa ihmiset mahtinsa alle. Romaanissa kerrotaan, että omertasta oli tullut 

ihmisille ”uskonto” (KS: 353) ja suurin rikos, jonka mafian jäsen pystyi tekemään, oli 

ilmiantaa poliisille häntä väärin kohdellut henkilö. Omertan lain mukaan eläminen tarkoitti 

sitä, että hylätään yhteiskunnan säännöt. Suurimmassa hädässään ihmiset olivat kääntyneet 

paikallisen mafiapäällikön puoleen ja tämä oli tarjonnut heille suojelua sekä toiminut 

heidän aluevalvojanaan (ibid.). Samalla mafian jäsenet noudattivat keskinäisissä 

suhteissaan omertan lakia.  

Omertan omaksuminen ei kuitenkaan aina ollut vapaaehtoista, kuten Bonaseran 

tapauksestakin ilmenee. Avunsaannin ehtona oli täydellisen ystävyyden ja uskollisuuden 

vannominen kummisedälle.  Samoin Vito Corleone saa elokuvatuottaja Woltzin antamaan 

roolin elokuvastaan kummipojalleen Johnnylle uhkailemalla Woltzia siten, että hänen on 

mahdotonta kääntyä poliisin puoleen kärsimättä suuria imagotappioita.  

Viton käyttämä laiton valta oli suurempaa kuin Woltzin vastaava, vaikka viimeksi 

mainitulla oli suorat suhteet sekä FBI:n johtoon että Yhdysvaltojen presidenttiin saakka. 

Herättyään aamulla omistamansa kilpahevosen pään vierestä Woltz toteaa kohdanneensa 

voittajansa: ”Säälimättömyys ja mistään arvoista piittaamattomuus kertoivat ihmisestä joka 

noudatti omia lakejaan ja seurasi omaa jumalaansa” (KS: 70). Vito Corleone teki Woltzille 

tarjouksen, josta tämä ei voinut kieltäytyä.  

Yhtä kaikki, mafia sai ihmiset vaihtamaan suvereeniaan yhteiskunnan suvereenista 

mafiapäällikön suvereeniin ja sai pidettyä ihmiset uskollisena itselleen omertan luoman 

pelotteen avulla. Tässä tapauksessa mafia saa ihmiset mahtinsa alle, koska heitä pelottaa 

tottelemattomuudesta, eli omertan rikkomisesta, koituvat seuraukset. Hobbesin mukaan 

ihmiset alistuvat juurikin sille, jota he pelkäävät.  
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Kummisedässä suvereenin vaihto yhteiskunnan suvereenista mafian suvereeniin tapahtuu 

ajoittain myös vapaaehtoisesti. Hobbesin (1999: 284) mukaan ”se joka tahtoo suojelusta 

voi nimittäin etsiä sitä mistä tahansa, ja kun hän sitä saa hän on velvollinen suojelemaan 

suojelijaansa niin kauan kuin kykenee”. Näin käy entiselle poliisille Albert Nerille, joka 

vaihtaa puolta yhteiskunnan järjestyksenvalvojasta Corleonen perheen palkkamurhaajaksi. 

Corleonen perhe hyväksyi Nerin kovaotteiset menettelytavat, josta yhteiskunta oli 

langettanut hänelle tuomion. Siirtyessään Corleonen perheen valtakuntaan Neri totesi 

olevansa onnellisempi siinä maailmassa, jonka Corleonet olivat luoneet kuin sen 

ulkopuolisessa maailmassa. Samalla hän ymmärtää, että ”Corleonen perhe oli 

vaikutusvaltaisempi, omissa ahtaammissa rajoissaan” (KS: 466).  

Romaanissa tulee esiin myös se ristiriita, joka voi seurata kahden eri suvereenin 

palvelemisesta. Vito Corleone luo itselleen omaa valtakuntaa 1920-luvun laman aikana ja 

ennen toista maailmansotaa. Hänen palveluksessaan olevat miehet tulevat hyvin toimeen ja 

heidän perheistään huolehditaan. Laman aikanakin Corleonen perheen liiketoimet 

kukoistavat eikä sen jäsenillä ole pulaa hyvinvoinnista. Samaan aikaan ”ylpeimmätkin 

alentuivat elättämään itsensä ja perheensä halveksimansa virkavallan jakamilla almuilla” 

(KS: 229). 

Toisen maailmansodan aikana Vito Corleone pystyi järjestämään perheessään 

työskennelleille miehille vapautuksen armeijasta. Vito Corleonen luomaa perhettä 

kuvataan seuraavasti: ”Hänen maailmansa tarjosi turvallisuutta niille jotka olivat 

vannoneet uskollisuutta hänelle; lakiin ja järjestykseen luottavia miehiä kuoli samaan 

aikaan miljoonittain” (KS: 238). Kun muuan Corleonen perheessä työskennellyt mies 

päättikin toisen maailmansodan aikana värväytyä Yhdysvaltojen armeijaan sillä perusteella, 

että  ”tämä  maa  on  kohdellut  minua  hyvin”  tuohtui  Vito  tästä  ja  tokaisi,  että  ”Minä  olen  

kohdellut häntä hyvin” (KS: 239).  

Corleonen perhe onkin kuten Hobbesin kuvaama hankittu yhteiskunta. Alun perin Vito 

hankkii valtakunnan itselleen murhaamalla Fanuccin ja ottamalla tämän 

paikan ”arvostettuna miehenä” italialaissiirtolaisten keskuudessa. Viton valtakunta on 

aluksi vaatimaton, mutta hän kasvatti sitä taiten ja lisäsi vaikutusvaltaansa pikku hiljaa 

toimimalla laittomien liiketoimien suojelijana ja alueensa hyväntekijänä. Hän muun 

muassa koulutti köyhien perheiden lapsia ja näin ”huolehti maailmastaan ja sen 
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asukkaista” eikä ”hylännyt niitä, jotka olivat riippuvaisia hänestä” (KS: 229). Kaiken 

Viton harjoittaman hyväntekeväisyyden taustalla oli kuitenkin ehdottoman uskollisuuden 

vaatiminen.  

Lopullisen laajentumisen Vito teki kun hän syrjäytti toisen mahtiperheen, Maranzanon, ja 

otti haltuunsa tämän liiketoimet. Maranzanoa vastaan käydyn sodan aikana Vito sai 

puolelleen Maranzanon vedonvälittäjät ja koronkiskurit, jotka alkoivat maksaa 

suojeluksestaan Maranzanon sijaan Vitolle, koska he tajusivat tämän voittavan sodan. Näin 

koko Maranzanon organisaatio siirrettiin Viton alaiseksi ja Vito antoi kaikkien 

Maranzanon nimeämien viranhaltijoiden pitää toimensa, kunhan he vain maksoivat Vitolle 

veroa. Sisäisesti Corleonen perhe toimii kuten Hobbesin kuvailema monarkia: sillä on 

kulloinkin ainoastaan yksi päämies, jolla on valta valita haluamansa virkamiehet, tässä 

tapauksessa consigliorit ja alipäälliköt eli caporegimet. Vito myös näyttää toteuttavan 

Hobbesin ajatuksia siitä, että hallitsijan hyvinvointi on riippuvainen alamaisten 

hyvinvoinnista.  

Kummisedässä mafiaperheen suvereniteetti voi myös lakata olemasta. Sonnyn tultua 

ammutuksi viiden perheen sodassa Corleonen perheen olemassaolo oli uhattuna. 

Vaihtoehtoina oli joko saada aikaan aselepo tai sitten luovuttaa Corleonen perheen valta 

muiden perheiden käsiin (KS: 293). Lopulta Vito kuitenkin määräsi sotatoimet 

lopetettaviksi ja sai kutsuttua koolle mafiapäälliköiden kokouksen, jossa solmittiin rauha 

kiistelevien osapuolten välille. 

6.3. Mafia yhteiskunnan sisällä; ”Meidän on pidettävä yhtä ulkopuolisia vastaan. 
Muussa tapauksessa he alistavat meidät valtaansa” 
 

Tässä osiossa tarkastelen Kummisedässä toimivaa mafiaa järjestäytyneen yhteiskunnan 

näkökulmasta, eli silloin kun ihmiset ovat perustaneet yhteiskunnan ja luovuttaneet osan 

oikeuksistaan suvereenille. Hobbes määrittelee yhteiskunnan sisällä toimivat 

systeemit ”ihmisjoukoiksi, jotka ovat liittyneet yhteen ajamaan yhtä etua tai tehtävää” 

(Hobbes 1999: 200). Systeemit ovat poliittisia, jos ne ovat yhteiskunnan suvereenin luomia 

ja näillä systeemeillä oikeushenkilön status. Näitä voivat olla vaikkapa erilaiset 

suvereenille alisteiset julkisen vallan edustajat. Jos perustettua systeemiä edustaa yksi 

ihminen tai ihmisten joukko, on se säännöllinen. Muut systeemit ovat epäsäännöllisiä ja ne 
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ovat Hobbesin mukaan luonteeltaan ”vain liittoumia, jotka eivät synny keskinäisistä 

velvoituksista vaan tahtojen ja taipumusten samankaltaisuudesta” (Hobbes 1999: 209).  

Yhteiskunnan sisällä toimivat yksityiset systeemit muodostetaan ”alamaisten keskinäisillä 

toimilla tai muukalaisten auktoriteeteilla” (Hobbes 1999: 200). Hobbes huomioi, etteivät 

kaikki yksityiset systeemit välttämättä ole laillisia. Hänen mukaansa laillisia systeemejä 

ovat ne, jotka yhteiskunta sallii, kaikki muut systeemit ovat laittomia. Jaottelu on siis 

melko yleinen ja on yhteiskunnan päätettävissä, mitä se kulloinkin pitää laillisena tai 

laittomana. 

Hobbesin mukaan esimerkiksi perhe on säännöllinen ja laillinen yksityinen systeemi. Se 

on perustettu ilman peruskirjaa ja sitä edustaa yksi edustava persoona: isä tai isäntä. 

Tämän vuoksi Hobbes pitää perhettä säännöllisenä systeeminä. Ennen yhteiskunnan 

perustamista isä tai isäntä ovat olleet perheittensä absoluuttiset suvereenit, eivätkä he 

yhteiskunnan perustamisen jälkeenkään menetä auktoriteetistaan muuta kuin mitä 

yhteiskunnan laki heiltä ottaa (Hobbes 1999: 208).  

Kummisedässä kuvattu mafia toimii järjestäytyneen yhteiskunnan sisällä. Täten yksittäisen 

mafiaperheen voidaan katsoa olevan Hobbesin mainitsema ”säännöllinen, mutta laiton 

yksityinen muodostelma, joita yhdistää yksi edustava persoona ilman minkäänlaista 

julkista valtuutusta” (Hobbes 1999: 209). Tämänkaltaisista systeemeistä puhuttaessa 

Hobbes mainitsee erikseen ”kerjäläisten, varkaiden ja mustalaisten yhteenliittymät 

kerjäämisen ja varastamisen elinkeinoa varten”.  

Tämän tutkielman kannalta oli miltei riemastuttavaa huomata, että Hobbesin mukaan 

järjestäytyneessä yhteiskunnassa voi toimia erillisiä varkaiden yhteenliittymiä. 

Tämänkaltaiset systeemit ovat tietenkin laittomia, koska suvereenin hallitsemassa 

perustetussa yhteiskunnassa kenelläkään ei pitäisi olla tarvetta varastamiseen, koska saman 

yhteiskunnan alamaiset voivat Hobbesin mukaan saada haluamansa suvereenin vallan 

avulla (Hobbes 1999: 209).  

Hobbesin mukaan säännöllisistä systeemeistä absoluuttisia ja riippumattomia itsenäisiä 

toimijoita voivat olla ainoastaan yhteiskunnat, joiden suvereeni johtaja ei tunnusta itseään 

korkeampaa valtaa. Yhteiskunta itsessään on säännöllinen systeemi. Koska kulloisenkin 

yhteiskunnan suvereeni on omalla alueellaan absoluuttinen, eikä siis edes itse säätämiensä 
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lakien alamainen (Hobbes 1999: 277) ovat yhteiskunnan sisällä toimivat systeemit, niiden 

jäsenet sekä niiden johtajat täten alamaisia suvereenin vallalle. Tämä ei kuitenkaan päde 

Kummisedän maailmassa.  

Jos yksittäinen mafiaperhe on säännöllinen, mutta laiton yksityinen muodostelma, niin 

mafiaperheet yhdessä muodostavat yhteiskunnan sisällä toimivan epäsäännöllisen 

systeemin eli liittouman. Hobbes mainitsee, että yhteiskunnan sisällä toimivat 

epäsäännölliset systeemit ”ovat luonteeltaan vain liittoumia, jotka eivät synny keskinäisistä 

velvoituksista vaan vain tahtojen ja taipumusten samankaltaisuudesta… Niistä tulee 

laillisia tai laittomia sen mukaan, onko jokaisen yksityinen tarkoitusperä niissä laillinen vai 

laiton, ja tämä tarkoitusperä ratkaistaan tilanteen mukaan” (Hobbes 1999: 209).  

Liittoumia tehdään yleensä keskinäistä puolustusta varten ja järjestäytyneessä 

yhteiskunnassa alamaisten keskinäiset liittoumat ovat enimmäkseen tarpeettomia. Siksi ne 

Hobbesin mukaan vivahtavat laittomaan tarkoitusperään; yhteiskunta itsessään kun on 

alamaisten yhteinen liittouma. Hobbesin mukaan yhteiskuntien, eli valtioiden, väliset 

liittoumat ovat sen sijaan laillisia ja hyödyllisiä niin kauan kuin ne kestävät, mikään 

inhimillinen valta kun ei voi pitää kaikkia yhteiskuntia kurissa. Tässä ilmenee myös 

Hobbesin kanta valtioiden välisiin suhteisiin. Suvereeni valta takaa ihmisille keskinäisen 

rauhan tietyllä alueella, mutta ”jokaisella suvereenilla on sama oikeus kansansa 

turvallisuuden suojelemiseen kuin kellä tahansa yksilöllä voi olla oman turvallisuutensa 

suojelemiseen” (Hobbes 1999: 299). Keskenään valtiot ovat siis edelleen samassa 

luonnontilassa, missä ihmiset ovat ennen yhteiskunnan perustamista. 

Hobbesin mukaan samassa yhteiskunnassa elävät ihmiset voivat kukin saada sen mikä 

heille kuuluu suvereenin vallan avulla. Täten alamaisten keskinäiset liittoumat rauhan ja 

oikeuden ylläpitämistä varten ovat tarpeettomia ja liittoumat muuttuvat laittomiksi, jos 

niiden tarkoitusperä on paha tai yhteiskunnalle tuntematon (Hobbes 1999: 209).  

Kummisedässä mafiaperheitä on useita, ja ne ovat kaikki yhtä lailla säännöllisiä, mutta 

laittomia muodostelmia yhteiskunnan sisällä. Mafiaperheet eivät kuitenkaan toimi 

itsenäisesti toisistaan tietämättä. Niiden välillä on yhteyksiä ja jopa yhteistyötä. 

Mafiaperheet joutuvat sietämään toisiaan voidakseen toimia menestyksellisesti 

valitsemallaan laittomuuksien alalla yhteiskunnan sisällä. Täten niiden välille syntyy 
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yhteisymmärrys siitä, kuinka ne voivat parhaiten toimia valitsemallaan laittomuuden tiellä. 

Vito Corleone kuvaa mafian keskeistä liittoumaa muille mafiapäälliköille seuraavasti:  

”Nämä ovat meidän omia asioitamme. Me selviämme omassa maailmassamme koska se on 
meidän maailmamme, cosa nostra. Ja meidän on pidettävä yhtä ulkopuolisia vastaan. 
Muussa tapauksessa he alistavat meidät valtaansa kuten ovat alistaneet miljoonat napolilaiset 
ja muut italialaiset tässä maassa” (KS: 315).  

 

Vito vannottaa, että mafiapäälliköiden on pidettävä yhtä. Mutta samalla kun he 

muodostavat yhteiskunnan sisälle oman samanmielisten liittoumansa ajautuvat he 

kiistatilanteeseen siitä, kuinka tämän liittouman tulee toimia. Mafiaperheiden välillä 

vallitsee tietty hierarkia. Ne eivät ole voimiensa ja resurssiensa osalta tasa-arvoisia. Täten 

niiden mahdollisuudet toimia eivät ole yhteneväiset. Voimakkaammilla perheillä on 

enemmän liikkumatilaa kuin pienemmillä ja heikommilla perheillä. Hobbesin mukaan 

luonnontilassa tehdyt liittoumat ovat voimassa ainoastaan niin kauan kun niiden 

osapuolten välillä ei ole aihetta epäluottamukseen (Hobbes 1999: 209). Vaikka 

Kummisedässä mafiaperheet ovat keskenään ”ystäviä”, niin niiden keskinäinen liittouma 

on kuitenkin altis hajoamaan.  Seuraavaksi käsittelen tätä ongelmaa.  

6.4. Mafiaperheet yhteislaitumen ongelman äärellä; ”Hänen on annettava meidän 
nostaa vettä kaivosta” 
 

Kummisedässä mafia ajautuu niin sanottuun yhteislaitumen ongelmaan. Mafian kesken 

vallitsee yhteisymmärrys siitä, että ”heidän on pidettävä yhtä ulkopuolisia vastaan”, niin 

kuin Vito Corleone muita mafiapäälliköitä vannottaa. Mafian yhtenäisyyttä tarvitaan 

turvaamaan sen jatkuvuus. On kaikkien mafiaperheiden intresseissä, että heidän 

valitsemansa elintapa säilyy eikä yhteiskunta pääse sotkemaan heidän asioitaan liiaksi. 

Mutta samaan aikaan mafia on keskenään eri mieltä siitä, kuinka he elintapaansa 

toteuttavat. Tältä kantilta katsottuna mafian maailma on tietyllä tavalla yhteislaidun. 

Yhteislaitumella tarkoitetaan sellaista resurssia, minkä käyttöön kaikilla on yhtäläiset 

mahdollisuudet. Mutta jos kaikki haluavat kuluttaa tätä yhteistä resurssia, aiheuttaa se 

lopulta laitumen kulumisen loppuun, jolloin kukaan ei voi sitä käyttää. Yhteistä resurssia 

kulutettaessa hyöty saadaan kotiutettua itselle, mutta käytöstä aiheutuvat haitat koituvat 

kaikkien laitumen käyttäjien maksettavaksi. Näin ollen yhteislaitumen rajaton käyttö 
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johtaa epätoivottuun lopputulokseen ja lopulta koko laitumen tuhoutumiseen. Thukydides 

käsitteli yhteislaitumen ongelmaa seuraavasti:  

”He uhraavat pienen murusen ajastaan pohtiakseen mitään julkisia asioita, lähinnä omiaan. 
Kun jokainen unelmoi, että mitään harmia ei tule hänen laiminlyönnistään, on jonkun toisen 
tehtävä pitää huolta asioista, jokaisen muunkin toimiessa näin yhteiset hyvät rappeutuvat 
huomaamatta”4 

Vito Corleonen kieltäytyminen huumekaupasta vaikeutti heikentävästi muiden perheiden 

elintasoon. Corleonen perheellä oli varaa kieltäytyä Sollozon tarjouksesta, koska heillä oli 

hallussaan muuta tuottoisaa liiketoimintaa. Muut perheet sen sijaan tarvitsivat 

huumekaupan tuomia lisätuloja kipeämmin kuin Corleonen perhe ja Corleonen 

kieltäytyminen onkin nähtävissä pyrkimyksenä estää muita perheitä laiduntamasta 

kaikkien yhteisellä laitumella. Barzinin mukaan Vito Corleonen ”on annettava meidän 

nostaa vettä kaivosta” (KS: 310) kun hän pyrki taivuttelemaan Vitoa huumekaupan 

takuumieheksi.  

Hobbesin mukaan mafiaperheiden voidaan katsoa olevan eri mieltä voimansa parhaasta 

käytöstä, jolloin he eivät suinkaan auta toisiaan, vaan ”estävät, ja keskinäisellä 

vastustuksella he vähentävät voimansa olemattomiin. Niinpä he helposti joutuvat hyvinkin 

harvojen yksimielisten alaisuuteen, ja vaikkei yhteistä vihollista olisi, he kamppailevat 

toisiaan vastaan yksityisten etujensa puolesta” (Hobbes 1999: 158).  

Kuten aiemmin olen todennut, Kummisedässä mafia on eräänlainen yhteiskunnan 

vastainen liittouma. Se ei kuitenkaan pyri syrjäyttämään laillista yhteiskuntajärjestystä 

siten, että se tekisi vallankaappauksen. Yksi Corleonen perheen tärkeimmistä 

voimavaroista on sen hyvät yhteiskuntasuhteet tuomareihin, poliiseihin ja senaattoreihin. 

Nämä suhteet ovat tärkeässä osassa ja mahdollistavat Corleonen perheen menestyksen. 

Rikollisen uransa alkuvaiheessa Vito Corleone nousee poliittiseksi tekijäksi, jonka 

kanssa ”käytännölliset puoluejohtajat neuvottelivat” (KS: 230), koska tällä oli hyvät 

suhteet alueensa asukkaisiin ja täten pystyi vaikuttamaan heidän äänestyskäyttäytymiseen.  

                                                             

4 …they devote a very small fraction of the time to the consideration of any public object, most of it to the 
prosecution of their own objects. Meanwhile each fancies that no harm will come of his neglect, that it is the 
business of somebody else to look after this or that for him; and so, by the same notion being entertained by 
all separately, the common cause imperceptibly decays (Thucydides: History of the Peloponnesian War, 
Book 1, Sec 141).  
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Vaikka mafia on yhteiskunnan vihollinen ja mafiosot katsovat olevansa vapaita miehiä, 

joutuu mafia kuitenkin ottamaan yhteiskunnan luoman ympäristön huomioon 

toiminnassaan. Vaikka ”Ei ollut mitään voimaa tai ketään ihmistä joka pystyisi 

vaikuttamaan heidän tekoihinsa jos he eivät sitä itse halunneet” (KS: 308), on mafialla silti 

tiettyjä rajoitteita omalle toiminnalleen. Tämä johtuu siitä, että mafia toimii yhteiskunnan 

sisällä ja on siitä riippuvainen. Suuren oliiviöljysodan aikana Vito Corleone päättää 

ryhtyä ”alamaailman rauhanapostoliksi” (KS: 238), koska pelkää ympäri Yhdysvaltoja 

riehuvien mafiasotien herättävän liikaa huomiota ja saavan yleisen mielipiteen kääntyvän 

mafiaa vastaan.  

Erityisen huolissaan Vito on siitä, että hallitus ja lehdistö käyttäisivät väkivallantekoja 

hyväkseen ja yrittäisivät saada poliiseille lisää toimintavaltuuksia mafiaa vastaan. Vito 

epäili, että mafian vastainen närkästys saattaisi johtaa yhteiskunnan taholta jopa 

demokraattisista menettelytavoista luopumiseen, mikä puolestaan olisi kohtalokasta 

hänelle ja hänen liiketoimilleen. Vito Corleone yrittää olla se taho, joka pitää huolta 

mafian yhteislaitumesta. Hän yrittää neuvotella rauhan riitelevien osapuolten, tässä 

tapauksessa eri rikollisperheiden, välille ja saada aikaan yhteisymmärryksen siitä, missä 

kukin saa laiduntaa. Yrittäessään neuvotella rauhaa riitelevien osapuolten välille Vito 

joutuu kuitenkin itse ammutuksi, koska ”riiteleviä osapuolia oli liikaa ja liian monet edut 

menivät ristiin” (KS: 236). Kukaan ei ollut valmis vähentämään omaa kulutustaan. Lopulta 

Vito onnistuu vakuuttamaan muut osapuolet siitä, että kilpailevien rikollisjärjestöjen on 

järkevämpää solmia keskenään rauha kuin jatkuvalla sotimisella tuhota toisensa ja samalla 

hävittää tuottoisa laitumensa. Tämä rauha kuitenkin rikkoutuu Sollozon yritettyä 

salamurhata Viton.  

6.5. Ovatko sopimukset ilman miekkaa pelkkää puhetta? ”Me olemme kaikki rehellisiä 
miehiä, meidän ei tarvitse lakimiesten tavoin antaa vakuuksia toisillemme” 
 

Kummisedän maailmassa sopimusten takuuna on joko omerta tai sopimusten tekijöiden 

kunniasana. Yllä mainitussa oliiviöljykauppa-esimerkissä Vito Corleone sai taivuteltua 

kilpailijan puolelleen uhkaamalla tämän fyysistä koskemattomuutta. Mainitussa 

tapauksessa Vitolla oli ylivalta heikompaan osapuoleen, jolla ei ollut mahdollisuuksia 

vastata Viton esittämiin uhkailuihin. Mafiaperheiden välillä tilanne on toinen. Niillä on 

kaikilla omat väkivaltakoneistonsa, joilla ne pystyvät uhmaamaan toisiaan. Perheet voivat 
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myös muodostaa liittoumia toisia perheitä vastaan. Näin ne ovat keskenään 

tasavertaisemmassa asemassa. Vaikka Vito Corleone sanookin mafiapäälliköiden 

tapaamisessa, että ”Me olemme kaikki rehellisiä miehiä, meidän ei tarvitse lakimiesten 

tavoin antaa vakuuksia toisillemme” (KS: 308), asia ei kuitenkaan ole niin ihanteellinen.  

Hobbesin mukaan Kummisedän maailmassa mafiaperheiden kesken tehdyt sopimukset 

eivät ole päteviä siinä mielessä, että Kummisedässä osapuolet eivät tunnusta mitään 

kolmatta mahtia, joka voisi toimia osapuolten hyväksymänä välittäjänä mahdollisen riidan 

aiheutuessa. He eivät käänny poliisin puoleen jos heitä vastaan rikotaan. Näin ollen on siis 

jokaisen itse määriteltävissä, voiko hän luottaa toisen osapuolen sanaan. Samoin on rikotun 

osapuolen harkinnassa, millä keinoin hän pyrkii saamaan sopimusta mahdollisesti 

rikkovan osapuolen noudattamaan tekemäänsä sopimusta, jos ilmenee vaara, ettei luvattuja 

sitoumuksia täytetä.  

Kun Vito kutsuu koolle mafiaperheiden kokouksen päättääkseen sodan, johon Corleonen 

perhe on muita perheitä vastaan ajautunut murhaamalla Sollozon ja McCluskeyn ovat 

muut perheet epäileväisiä Viton tarkoitusperien vilpittömyydestä. Vasta kun ilmenee, että 

Corleonen perhe käyttää välittäjinä siihen erikoistunutta Bocchiccio-perhettä, muut perheet 

vakuuttuvat Viton tarkoitusperien todenperäisyydestä. Bocchiccio-perhe oli erikoistunut 

mafiaperheiden rauhanvälitykseen. Ideana oli, että Bocchiccio-perheen jäsenet toimivat 

neuvotteluun osallistuneiden perheiden panttivankeina ja jos neuvottelu olisi päättynyt 

huonosti, olisi Bocchiccioiden antama panttivanki surmattu. Näin Bocchicciot olisivat 

kostaneet sille, joka olisi aiheuttanut jäsenensä kuoleman. Bocchiccioita kuvataan 

perheeksi, jotka eivät salli minkäänlaisen rangaistuksen uhan olevan henkilökohtaisen 

kostonsa  tiellä.  Heille  kosto  oli  omaa  henkeä  kalliimpi,  eikä  mikään  voinut  suojella  sitä,  

joka oli tullut pettäneeksi Bocchiccio-perheen jäsenen. Kun Vito pyysi Bocchiccio-

perhettä takaamaan koolle kutsumansa kokouksen turvallisuuden, muut perheet 

ymmärsivät, ettei minkäänlainen petos voinut tulla kyseeseen, koska se olisi merkinnyt 

vilpin tehneen henkilön kuolemaa. ”Bocchiccio-perheen panttivanki oli kultaakin kalliimpi 

takuu” (KS: 300). Tässä tapauksessa Bocchiccio-perheen pelko toimii sopimuksen 

takaajana. Vaikka Vito vakuuttaa kaikkien olevan rehellisiä miehiä, ei se kuitenkaan riitä. 

On tarvittu jokin suurempi pelote, joka vakuuttaa neuvotteluun osallistujat omasta 

turvallisuudestaan. Bocchicciot ovat se pelote. Näin ollen sopimukset ilman miekkaa ovat 

todellakin pelkkää puhetta.   
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Vito Corleone luo ikään kuin keinotekoisen kaikkien yläpuolella olevan mahdin, joka 

ensinnäkin saa muut perheet vakuuttumaan hänen vilpittömyydestään, mutta varmistaa 

myös sen, etteivät muut perheet tohdi ryhtyä mihinkään ”laittomuuksiin”. Tämä on 

kuitenkin ainoastaan väliaikaisjärjestely ja se puretaan, kunhan kokous on päättynyt. 

Kokouksessa Tattaglia-perheen päämies pyytää erikseen Vitolta vakuutusta siitä, ettei 

tämä haudo henkilökohtaista kostoa poikansa Sonnyn kuoleman johdosta, mihin Vito 

vastaa lupaamalla ”lastenlastensa sielujen kautta” olla rikkomatta solmimaansa rauhaa (KS: 

316). Tämä asiantila säilyykin, mutta ainoastaan niin kauan kunnes Vito lopulta kuolee. 

Romaanin lopussa Michael murhauttaa sekä Tattaglian että Barzinin perheen päälliköt. Ei 

henkilökohtaisen koston vuoksi, vaan palauttaakseen Corleonen perheen aseman 

Yhdysvaltojen vaikutusvaltaisimpana rikollisperheenä.  

6.6. Yhteiskunnan rooli luonnontilan ylläpitäjänä 
 

Vaikka Kummisetä-romaanissa kuvatussa mafian maailmassa vallitsee hobbesilainen 

luonnontila, on mafiaperheillä silti tiettyjä rajoitteita toiminnalleen. Romaanissa perheiden 

valta on riippuvaista niiden yhteiskuntasuhteista. Lahjotut poliisit, poliitikot ja tuomarit 

tekivät läheistä yhteistyötä mafian kanssa ja osaltaan mahdollistivat sen toiminnan. 

Corleonen perhe oli New Yorkin perheistä vaikutusvaltaisin, koska perheen johtajalla Vito 

Corleonella oli parhaat suhteet poliitikkoihin ja tuomareihin. Nämä suhteet olivat yksi 

Corleonen perheen resursseista, joita muut perheet olisivat halunneet käyttää omia 

liiketoimiaan edistämään. Mafian tuli kuitenkin ottaa yhteiskunta huomioon omassa 

toiminnassaan. Vito Corleonen suurimpana pontimena neuvotella rauha 1930-

luvun ”alamaailmassa riehuvien sotien” (KS: 236) lopettamiseksi oli pelko siitä, 

että ”sanomalehdet ja hallituksen virkamiehet” käyttäisivät tehtyjä veritekoja hyväkseen 

saadakseen mafian vastaisia lakeja tiukennetuksi, mikä mahdollistaisi poliisille yhä 

kovempien otteiden käytön.  

Demokraattinen yhteiskunta myös tarjosi mafialle mahdollisuuden laajentaa valtaansa ja 

luoda suhteita. Kuten aiemmin on todettu, Vito Corleonesta tuli ”poliittinen tekijä, jonka 

kanssa käytännölliset puoluejohtajat neuvottelivat” (KS: 230). Koska Vito Corleone oli 

alueellaan arvostettu mies, hän pystyi vaikuttamaan ihmisten äänestyskäyttäytymiseen ja 

täten luomaan ystävyyssuhteita vaaleilla valittaviin kongressiedustajiin, 
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kaupunginvaltuutettuihin ja osavaltion lainsäädäntöelinten edustajiin neuvomalla ihmisiä 

äänestämään hänelle ystävällismielisiä poliitikkoja (ibid.).  

Yhteiskunta ja poliisit sallivat mafian toiminnan vain tiettyyn rajaan asti. Poliisilla on 

mielenkiintoinen kaksoisrooli. Poliisi saattoi joskus sekaantua ”omavaltaisesti” 

mafiaperheiden välienselvittelyihin. Poliisia ei voida pitää minään Yhdistyneisiin 

kansakuntiin verrattavissa olevana toimijana tai jonkinlaisena ylikansallisena 

maailmanpoliisina. Poliisi luo tiettyjä rajoitteita mafian toiminnalle, mutta samalla poliisin 

voidaan katsoa olevan osa samaa järjestelmää mafian kanssa. Hyvät yhteiskuntasuhteet 

olivat mafian toimintaedellytys. Itse asiassa yhteiskunta ja erityisesti poliisit olivat se taho, 

joka antaa Kummisedässä mafialle luvan toimia. 1930-luvun rikollisperheiden välillä 

käydyssä suuressa oliiviöljysodassa Vito Corleone kävi sotaa sellaisia yksityisiä rikollisia 

vastaan, joilla ei ollut ”virkavallan maksettua suojelusta turvanaan” (KS: 236). Poliisin 

antama suoja oli siis edellytys menestyksekkäälle rikolliselle toiminnalle.  

Yhtäältä Kummisedän mafiosot halveksuvat poliiseja, ja poliisiksi haukkumisen katsotaan 

Sisiliassa olevan pahinta laatua oleva loukkaus (KS: 353). Poliisit ovat 

silti ”koskemattomia” ja heitä kuoli mafian toimesta äärimmäisen harvoin. Poliisilla on siis 

järjestyksenpitäjän rooli, mutta samalla se saattoi suojella rikollisia. Poliisikapteeni 

McCluskeyn salamurha Michael Corleonen toimesta ”oli hallitsijan surmaamiseen 

verrattavissa oleva rikos” (KS: 267) ja kaikkiin New Yorkin poliisipiireihin kulki tieto, että 

kaikki laiton liiketoiminta niiden alueilla olisi kiellettyä kunnes McCluskeyn murhaaja 

löydettäisiin (KS: 161). Samalla poliitikkojen sanottiin olevan voimattomia poliisin 

edessä. ”Harvemmin poliisilaitos jätti ottamatta huomioon poliittisten vallanpitäjien 

määräykset joilla nämä suojelivat uhkapeliä ja muita hämäriä puuhia, mutta nyt poliitikot 

olivat yhtä voimattomia kuin sotasaalista hamuavan armeijan esikunta silloin kun upseerit 

kieltäytyivät noudattamasta käskyjä” (KS: 265).  

Poliisin into tutkia murhaa laantui kun kävi ilmi, että McCluskey oli jopa poliisin 

mittakaavassa korruptoitunut. Poliisin koodiston mukaan huumekauppa, ryöstöt ja ”muut 

luonnottomat teot” olivat sellaisia, mistä ei vaiettu edes rahasta (KS: 266). Vedonlyönti ja 

prostituutio sen sijaan olivat ”luonnollisia inhimillisiä heikkouksia” ja näiden harjoittajilta 

poliisi otti lahjuksia. Kun kävi ilmi, että McCluskey oli salaliitossa huumausainerikollisten 

ja murhamiesten kanssa, poliisien into syyllisen löytämiseen laantui. Ja koska poliisi oli 
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määrännyt laittomat liiketoimet keskeytettäväksi, vaikutti se myös heidän omaan 

toimeentuloonsa, koska poliisit eivät voineet kerätä suojelurahoja, joita ilman heidän ”olisi 

ollut tukala tulla toimeen” Lopulta poliisit antoivat mafiaperheiden jatkaa toimintaansa, 

kunhan olivat ensin korottaneet kuukausittaisten lahjusten määrää. Kaiken tämän 

jälkeen ”yhteiskunnallinen järjestys oli jotenkuten palautettu” (KS: 267)..  

Poliisit siis pelaavat sekä yhteiskunnan että mafian puolella. Poliisilla on myös mafian 

kaltaisia ominaisuuksia. McCluskeyta kuvataan alun perin ”hyväksi” ja ”vilpittömäksi” 

poliisiksi, joka oli pitänyt alueensa puhtaana rikollisista. Tästä hyvin tehdystä työstä alueen 

kauppiaat olivat häntä palkinneet häntä lahjuksin. Pienessä lahjonnassa ei ollut mitään 

väärää. McCluskeykaan ei alun perin tuskaillut huonoa palkkaansa vaan ”ymmärsi, että 

jokaisen  on  pidettävä  huolta  itsestään”  (s.  146).  Näin  ollen  poliisien  voidaan  katsoa  

pelaavan samaa peliä mafian kanssa. Poliisit hyötyvät mafiasta, koska he voivat sen tehdä. 

Poliiseilla on kuitenkin etulyöntiasema, koska he toimivat yhteiskunnan edustajina ja täten 

oikeuden palvelijoina. Samalla he kuitenkin pitivät huolta itsestään samalla tavalla kuin 

mitä Kummisedän mafiajohtajat tekivät.  
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7. Päätelmiä ja pohdintaa 
 

Tutkielmassani olen tarkastellut Kummisetä-romaania Hobbesin Leviathanissa esittämien 

ajatusten pohjalta. Aineistooni tutustuessani oli miltei hämmentävää huomata, kuinka 

hobbesilainen romaanin maailma oikeastaan onkaan. Tämä herätti mieleeni kaksi 

kysymystä. Ensinnäkin aloin pohtia, onko Mario Puzo tietoisesti kirjoittanut romaaniinsa 

sisään hobbesilaisia elementtejä. Toisaalta romaania voisi tutkia vähintäänkin yhtä 

hedelmällisesti käyttämällä apuna Niccolo Macchiavellin Ruhtinasta tai vaikkapa Kenneth 

Waltzin Theory of International Relations – kirjaa. Kummisedän maailmasta on 

löydettävissä samoja elementtejä, mitä näissä kolmessa kirjassakin on. Kirja onkin melko 

ehtymätön lähde politiikan opiskelijoille. 

Pidän Kummisetä-romaania kuitenkin ensisijaisesti viihteellisenä romaanina. Se ei ole 

täysin fiktiivinen, vaan sen hahmoilla voi olla löyhästi todellisuuteen perustuvat 

esikuvansa. On esimerkiksi esitetty arvailuja, että Frank Sinatra olisi toiminut esikuvana 

Vito Corleonen kummipojan Johnny Fontainen hahmolle. Pidän romaanin tapahtumina 

sellaisina, joita tapahtuu ja jotka ovat voineet tapahtua järjestäytyneen rikollisuuden ja 

mafian piirissä. Näin ollen romaani kertoo meille elävästä elämästä. Se on 

juurikin ”mahdollinen maailma”.   

Onko sitten sattumaa, että romaanin maailmankuva vastaa hyvin Hobbesin Leviathanissa 

esittämää ihmiskäsitystä ja että romaanissa ihmiset toimivat samoilla tavoilla, mitä Hobbes 

Leviathanissa teoretisoi? Mielestäni ei, vaikka romaanin ensisijainen tehtävä ei olekaan 

kertoa lukijoilleen näistä hobbesimaisuuksista vaan kertoa tarinaa kuvitteellisesta 

Corleonen mafiaperheestä ja siitä kuinka mafia toimi Yhdysvalloissa 1930-luvulta 1950-

luvulle. Kummisedässä kuvatun mafian toimintatavoissa on kuitenkin paljon 

yhtäläisyyksiä Hobbesin luonnontilaan sekä hänen ajatuksiinsa yhteiskuntien 

hankkimisesta ja siitä, kuinka ihmiset voivat vaihtaa suvereeniaan ja tunnustavat 

hallitsijakseen sellaisia ihmisiä, joita he pelkäävät, mutta kuitenkin tarjoavat heille turvaa 

muiden ihmisten tekemiä vääryyksiä vastaan. 

Leviathanissa Hobbesin ajatusten perustana on ”ihmisen luonto ja mitkä heidän tarpeensa 

ja tarkoituksensa kun he pystyttävät yhteiskuntia ja asettuvat sellaisten monarkkien tai 

kokouksien alaisiksi, joilla on kylliksi valtaa heidän suojelemisekseen” (Hobbes 1999: 
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188). Vaikka Hobbesin ihmiskäsitys onkin melko kyyninen, on siinä silti totuuden siemen. 

Kaikki ihmiset eivät suinkaan koko ajan tavoittele ylivaltaa muiden ylitse. Heillä ei ole 

joko halua tai rohkeutta siihen. Mutta eräät ihmiset eivät tyydy siihen, minkä yhteiskunta 

heille tarjoaa. Nämä ovat Kummisedässä kuvatut mafiapäälliköt, jotka kieltäytyvät 

noudattamasta yhteiskunnan sääntöjä ja toteuttavat omia eettisiä periaatteitaan ajaessaan 

omia henkilökohtaisia etujaan. Kun samalla lailla ajattelevia ihmisiä on useita, syntyy 

heidän välilleen hobbesilainen luonnontila, missä pätevät samat säännöt ja 

säännöttömyydet, mitä Hobbes Leviathanissa kuvaa.  

Kummisetä-romaani on hyvä esimerkki siitä, miten Hobbesin luonnontila käytännössä 

toimii ja millä tavalla ihminen voi toimia omaa etuaan ajaen jos ja kun hänellä ei ole 

yhteiskunnan asettamia rajoitteita toiminnalleen. Se maailma ei kuitenkaan ole totaalisen 

anarkkinen eikä siellä vallitse jatkuva kurjuus tai sekasorto, mutta Kummisedästä ilmenee, 

kuinka häikäilemättömästi ihmiset voivat käyttää valtaansa kun he ajavat omaa etuansa 

ilman mitään pidäkkeitä, jotka rajoittaisivat heidän toimintaansa. Eräällä tavalla 

Kummisedän mafiapäälliköillä on varaa toimia juuri parhaaksi katsomallaan tavalla, koska 

he eivät joudu siitä edesvastuuseen eikä heillä ole mitään moraalisia rajoitteita 

toiminnalleen.  

Kummisedän maailmassa menestystä voidaan hankkia keinolla millä hyvänsä. Ainoastaan 

toiset mafiapäälliköt voivat yrittää rajoittaa muiden toimintaa. Heidän kykynsä tehdä niin 

riippuu taas heidän omista resursseistaan. Corleonet ovat Kummisedän vaikutusvaltaisin 

rikollisperhe ja siten heillä on suurempi vapaus toimia kuin heidän kilpailijoillaan. Samoin 

heillä on eniten pelissä. Siksi Vito ottaa itselleen rauhantekijän roolin mafian keskinäisissä 

sodissa, koska jatkuva epävakaus saattaisi uhata hänen ja lopulta koko järjestäytyneen 

rikollisuuden toimintaedellytyksiä. Hän haluaa varmistaa oman perheensä jatkuvuuden. 

Oli mielenkiintoista huomata kuinka Kummisedän hahmot eivät ole mitenkään holtittomia 

tai vastuuttomia. Pikemminkin päinvastoin. Useassa kohdassa korostetaan, kuinka 

mafiapäälliköt ovat järkeviä, tyyniä ja harkitsevia. Michaelkin toteaa isästään, että tämä ei 

ole mikään hullu konepistoolia heilutteleva gangsteri, vaan omalla tavallaan hyvin 

vastuuntuntoinen mies (KS: 396). Sen vuoksi Vito ja Michael pärjäävät valitsemallaan 

tiellä, koska he toimivat rationaalisesti oman perheensä etua ajaen. Väkivalta on heille 

viimeisin työkalu muiden joukossa. Sonny Corleonella ei ole isänsä tai veljensä 
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harkintakykyä, mikä lopulta ajaa hänet tuhoonsa. Sonny ottaa isäänsä vastaan tehdyn 

murhayrityksen henkilökohtaiseksi ja vaarantaa Corleonen perheen ja muidenkin 

perheiden liiketoimet hakemalla hyvitystä isäänsä vastaan tehdystä murhayrityksestä 

sotimalla muita perheitä vastaan.  

Kuten johdannossa totesin, omasta mielestäni Kummisedässä Hobbesin kuvailema 

luonnontila esiintyy puhtaimmillaan. Kummisedän mafiajohtajat ovat Hobbesin 

kuvailemia vapaita hallitsijoita ja heillä on vapaus vastusta toisia hallitsijoita parhaiksi 

katsomillaan tavoilla. He eivät suostu elämään muiden laatimien sääntöjen mukaan ja 

ikään kuin jättäytyvät järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolelle luonnontilaan, missä he 

elävät samalla tavalla kuin mitä Hobbes kuvaa keskenään luonnontilassa elävien ihmisten 

elävän. Kummisedän maailmassa kaikki voivat siekailematta tavoitella omaa etuaan.  

Romaanista käy esimerkiksi ilmi, että ihmiset ja perheet voivat liittoutua keskenään, mutta 

liittoumat ovat voimassa ainoastaan niin kauan kun sen jäsenten kesken ei ole aihetta 

epäluottamukseen. Samoin rauhansopimusten pitävyydestä ei romaanissa saada täyttä 

varmuutta. Kaiken taustalla on epäluulo toisen osapuolen tarkoitusperiä kohtaan. 

Milloinkaan ei voida olla täysin vakuuttuneita siitä, onko toinen vilpitön aikomuksissaan. 

Näin ei kuitenkaan ole kansainvälisen politiikan kentällä nykypäivänä. Sodat eivät ole niin 

käyttökelpoisia tai yleisiä politiikan teon välineitä, mitä ne aiemmin ovat olleet. 

Valloitussotien aika on ohi, suurien sotapäälliköiden ja keisareiden aika on ohi, kylmä sota 

on  ohi.  Sen  sijaan  meillä  on  muun  muassa  YK,  EU,  globaali  talous,  terrorismi,  

ilmastonmuutos, uudenlaisia konflikteja sekä velkakriisejä. Tämän vuoksi Kummisetä ei 

sovi suoranaiseksi esimerkiksi kansainvälisen politiikan maailmasta. Mutta Hobbesin 

ajatusten havainnollistamisessa se on oiva väline. 

Vito sai kutsutuksi koolle mafiaperheiden johtajien kokouksen vasta sitten, kun hän oli 

värvännyt Bocchiccio-perheen toimimaan kokouksen välittäjänä. Tämä teki kaikenlaisen 

vilpin mahdottomaksi, koska petoksen tehnyt osapuoli saanut tuta Bocchiccioiden koston. 

Tämä kuvastaa mielestäni hyvin sitä, että vaikka Kummisedän hahmot kuvataan järkeviksi 

ja heitä kutsutaan jopa rehellisiksi, ei se muuta sitä tosiasiaa, että heidän maailmassaan 

sopimukset ilman miekkaa ovat kuitenkin pelkkää puhetta, niin kuin Hobbes mainitsee 

luonnontilassa olevan.  
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Mielestäni tutkielmani käyttöarvo on nimenomaan siinä, että sitä voidaan käyttää 

havainnollistavana esimerkkinä kansainvälisen politiikan teoriasta. Pyrkimyksenäni ei ole 

ollut mitenkään kriittisesti lähestyä Hobbesin ajatuksia vaan pelkästään etsiä 

Kummisedästä yhtymäkohtia Hobbesin kirjoituksiin. Tässä asiassa eroan esimerkiksi 

Cynthia Weberistä, joka pyrkii kyseenalaistamaan kansainvälisen politiikan teorioiden 

myytit. Kummisetää lukiessa koin monta kertaa niin sanotun näinhän se on -elämyksen, 

kun romaanin hahmot toimivat juuri samalla tavalla kuin mitä Hobbes kuvaa ihmisten 

luonnontilassa toimivan. Mielestäni tämä todistaa osaltaan sitä, että Hobbesin luoma 

ihmiskuva on osin hyvin pätevä. Sen vuoksi Hobbesia opetetaan yliopistoissa vielä tänäkin 

päivänä. Hän on noussut klassikon asemaan, koska hän on onnistunut sanomaan jotain 

yleispätevää ihmisluonnosta ja yhteiskunnista sillä tavalla, että tämä kuvaus on validi vielä 

vuosisatoja sen kirjoittamisen jälkeenkin.  Mielestäni Kummisetä osaltaan vahvistaa tätä 

Hobbesin asemaa tieteenalamme klassikkona. Romaania lukiessa voi tulla siihen 

johtopäätökseen, etteivät ihmisten tavat ole niin paljoa jalostuneet Hobbesin ajoista.  

Toivon, että tutkielmani antaa kansainvälisen politiikan opiskelijoille, ja miksei 

opettajillekin, ideoita siitä, kuinka populaarikulttuurin tuotteita voitaisiin käyttää 

kansainvälisen politiikan opiskelussa. Kummisetä-romaanin lukeminen hobbesilaisittain 

avasi ainakin itselleni romaanin maailman aivan uudella tavalla. Toki tämänkaltainen 

lähestymistapa kaunokirjallisuuteen vaatii tietynlaista poliittista mielikuvitusta, mutta se 

on myös todella mukaansatempaavaa ja tekijälleen antoisaa. Kansainvälinen politiikka on 

pohjimmiltaan kuitenkin monitieteinen tieteenala, joka on alun perin syntynyt ikään kuin 

eräänlaisena ”spin offina” maantieteen ja kansainvälisen oikeuden tutkimuksesta.  

Tieteenalamme on jatkuvassa muutoksessa sen vuoksi että tutkimuskohteemme on sitä 

myös. Kukaan ei voi tyhjentävästi määritellä sitä, missä kansainvälisen politiikan 

tutkimuksen ”kova ydin” sijaitsee ja mitä tieteenalamme puitteissa saa tai ei saa tehdä. Jos 

juutumme ainoastaan perinteisiin metodeihin ja teorioihin voimme löytää itsemme 

tilanteesta, jossa tieteenalamme määrittää tarkat säännöt sille, mitä asioita on soveliasta 

tutkia ja millä tavalla. Tämän vuoksi toivon, että kainvälisen politiikan esteettinen käänne 

ei jäisi pelkäksi sivujuonteeksi, vaan siitä muodostuisi uusi vakavasti 

otettava ”käsikirjoitus” tieteenalamme repertuaariin.  

 



 

65 

 

 

Lähteet 
 

I Romaanikirjallisuus 

Puzo, Mario (1969), Kummisetä (suom. Pekka Hakala), Werner Söderström Osakeyhtiön 
Laakapaino, Porvoo. 

 

II Tutkimuskirjallisuus 

Ankersmit, F.R. (1996), Aesthetic Politics – Political Philosophy Beyond Fact and Value, 
Stanford University Press. 

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1966), The Social Construction of Reality: A 
Treatise in the Sociology of Knowledge, Anchor Book, New York. 

Bleiker, Roland (2009), Aesthetics and World Politics, Palgrave Macmillan 

Donnelly, Jack (2000), Realism and International Relations, Cambridge University Press, 
Cambridge. 

Fornäs, Johan (1998), Kulttuuriteoria – myöhäismodernin ulottuvuuksia, Osuuskunta 
Vastapaino Tampere 

Hall, James B (1972), ”Puzo, Mario”, teoksessa Vinson, James (toim.), Contemporary 
Novelists, St. James Press Ltd, New York 

Hall, Martin (2006), “The Fantasy of Realism, or Mythology as Methodology” teoksessa 
Nexon, Daniel H. ja Neumann, Iver B. (toim.), Harry Potter and International Relations, 
Rowman and Littlefield Publishers Inc. 

Hobbes, Thomas (1999), Leviathan (suom. Tuomo Aho), Vastapaino, Tampere 

Hopf, Ted (2002), Social Construction of International Politics: Identities and Foreign 
Policies, Moscow 1955 and 1999, Cornell University Press, Ithaca. 

Krippendorff, Klaus (2004), Content Analysis: an introduction to its methodology, Sage 
Publications, Inc. Thousand Oaks. 

Megill, Allan (2007), Historical Knowledge, Historical Error – a contemporary guide to 
practice, The University of Chicago Press, Chicago and London. 

Mills, C. Wright (1959), The Sociological Imagination, Oxford University Press, New 
York. 

Nexon, Daniel H. & Neumann Iver B. (2006), Harry Potter and International Relations, 
Rowman and Littlefield Publishers Inc.  

Rapoport, Anatol (1960), Fights, Games and Debates, University of Michigan Press, Ann 
Arbor. 



 

66 

 

 

Towns, Ann & Rumelili, Bahar (2006), “Foreign Yet Familiar: International Politics and 
the Reception of Potter in Turkey and Sweden”, teoksessa Neumann, Daniel H. ja Nexon, 
Iver B. (toim.), Harry Potter and International Relations, Rowman and Littlefield 
Publishers, Inc. 

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli (2009), Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi, 
Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. 

Vauhkonen, Jouni (2008), ”Frank Ankersmit. Katkos, ero ja konflikti edustuksen 
lähtökohtana”, teoksessa Lindroos, Kia & Soininen, Suvi (toim.), Politiikan 
nykyteoreetikkoja, Gaudeamus, Helsinki University Press. 

Waltz, Kenneth N. (1979), Theory of International Politics, McGraw-Hill. 

Weber, Cynthia (2005), International Relations Theory. A Critical Introduction. London, 
Routledge. 

White, Hayden (1978), Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism, The Johns 
Hopkins University Press.  

Whitebrook, Maureen (2001), Identity, Narrative and Politics. London, Routledge. 

 

III Tutkimusartikkelit 

Bleiker, Roland (2001), “The Aesthetic Turn in International Political Theory”. 
Millennium Journal of International Studies, Vol. 30, 509-533. 

Bleiker, Roland (1997), “Forget IR Theory”. Alternatives, Vol. 22, 57-86. 

Bleiker, Roland (2006), “Art After 9/11”, Alternatives, Vol. 31, 77-99 

Kangas, Anni (2009), “From Interfaces to Interpretants: A Pragmatist Exploration into 
Popular Culture as International Relations”. Millennium - Journal of International Studies, 
Vol. 38, 317-343. 

Kuusisto, Riikka (2009), “Comic Plots as Conflict Resolution Strategy”, European Journal 
of International Relations, Vol. 15, 601-626. 

Kuzma, Lynn M. & Haney, Patrick J (2001), “And... Action! Using Film to Learn about 
Foreign Policy”, International Studies Perspective, Vol. 2, Issue 1, 33-50. 

Lehtinen, Aki-Petteri (2011), “Loogista puhetta”, Helsingin Sanomien kuukausiliite 6, 52-
57. 

Long, David (2009), Interruptions: Interdisciplinary/International Relations, Paper 
presented at the workshop on Interdisciplinarity in International Studies, Tampere, Finland, 
11-12 September 2009. 

Neumann, Iver B., (2001), “Grab a Phaser, Ambassador: Diplomacy in Star Trek”, 
Millennium – Journal of International Studies, 30, 603-624  



 

67 

 

 

Walker, R. B. J. (1987), “Realism, Change and International Political Theory”, 
International Studies Quarterly, Vol. 31, 65-86. 

Weber, Cynthia (1999), “IR: The Resurrection or New Frontiers of Incorporation”, 
European Journal of International Relations, Vol. 5(4), 435-450 

Weldes, Jutta (1999), “Going Cultural: Star Trek, State Action, and Popular Culture”, 
Millennium Journal on International Studies, 28, 117-134 

 

IV Painamattomat lähteet 

Luukkonen, Hilkka (2009), ”Asia ei kuulu meille" - Valtion suvereniteetin ja 
ihmisoikeuksien suojeluvastuun vastakkainasettelu Bosnian sotaa ja Ruandan 
kansanmurhaa käsittelevissä elokuvissa. Pro gradu – tutkielma, Tampereen yliopisto, 
politiikan tutkimuksen laitos. 

Palonen, Joose (2008), Kansallispeliä. Kamppailu kansallisista identiteeteistä 
jääkiekkoilija Maurice Richardia käsittelevissä teksteissä. Pro gradu – tutkielma, 
Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos. 

Sirviö, Heikki (2006), Erilaisia sotajuttuja. Kirjallisuus politiikkana, ironia 
metanäkökulmana Veikko Huovisen teksteissä, Pro gradu – tutkielma, Tampereen yliopisto, 
politiikan tutkimuksen laitos. 

 

V Internet-lähteet 

70,000 gather for violent Pakistan cartoon protests (2006). Saatavissa 
<http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article731005.ece>, luettu 8.8.2011 

Mario Puzo – The author of the Godfather, the book the Mafia Loved (1999). Saatavissa 
<http://www.guardian.co.uk/news/1999/jul/05/guardianobituaries>, luettu 8.8.2011 

Täällä Radio Jerevan. Saatavissa <http://netti.nic.fi/~myllma/jerevan.htm>, luettu 
15.5.2011 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article731005.ece
http://www.guardian.co.uk/news/1999/jul/05/guardianobituaries
http://netti.nic.fi/~myllma/jerevan.htm

	1. Johdanto
	1.1. Tutkimuskysymys ja tutkimusidean synty
	1.2. Fiktiivinen romaani kansainvälisen politiikan tutkimusaineistona
	1.3. Kansainvälisen politiikan monitieteisyys
	1.4 Aihepiiristä aiemmin tehtyjä tutkimuksia

	2. Kansainvälisen politiikan tutkimuksen esteettinen käänne
	2.1. Cynthia Weber ja kansainvälisen politiikan teorian myytit

	3. Neljä lähestymistapaa populaarikulttuurin käyttöön kansainvälisen politiikan tutkimuksessa
	3.1. Populaarikulttuuri ja politiikka
	3.2. Populaarikulttuuri kansainvälisen politiikan olennaisena osana
	3.3. Populaarikulttuuri aineistona
	3.4. Populaarikulttuuri kansainvälisen politiikan peilinä

	4. Thomas Hobbesin klassinen realismi
	4.1. Yhteiskunnan synnystä ja luonnontilan loppumisesta
	4.2. Erilaisista yhteiskuntamuodoista
	4.3. Hankittu yhteiskunta
	4.4. Suvereenien yhteiskuntien välisestä luonnontilasta

	5. Metodologiset ratkaisut: sisällönanalyysi
	6. Analyysi
	6.1. Luonnontila Kummisedässä; ”Me emme ole vastuussa suurilla ja mahtaville pezzonovanteille”
	6.2. Mafiaperhe yhteiskunnan kanssa kilpailevana suvereenina; ”Jos haluamme saada oikeutta, meidän on anottava sitä don Corleonelta”
	6.3. Mafia yhteiskunnan sisällä; ”Meidän on pidettävä yhtä ulkopuolisia vastaan. Muussa tapauksessa he alistavat meidät valtaansa”
	6.4. Mafiaperheet yhteislaitumen ongelman äärellä; ”Hänen on annettava meidän nostaa vettä kaivosta”
	6.5. Ovatko sopimukset ilman miekkaa pelkkää puhetta? ”Me olemme kaikki rehellisiä miehiä, meidän ei tarvitse lakimiesten tavoin antaa vakuuksia toisillemme”
	6.6. Yhteiskunnan rooli luonnontilan ylläpitäjänä

	7. Päätelmiä ja pohdintaa
	Lähteet

