
 
 

Tampereen yliopisto 

Johtamiskorkeakoulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAILA SÖDERMAN 

 

IMAGO YHDYSVALLOISTA 

Q-METODOLOGINEN TUTKIMUS KANSAINVÄLISEN POLITIIKAN 

OPISKELIJOIDEN YHDYSVALLAT -KUVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

Saila Söderman 

Johtamiskorkeakoulu 

Kansainvälinen politiikka 

     Tammikuu 2012 



 
 

Tampereen yliopisto 

Johtamiskorkeakoulu  

 

SÖDERMAN, SAILA: Imago Yhdysvalloista. Q-metodologinen tutkimus kansainvälisen politiikan 

opiskelijoiden Yhdysvallat -kuvista. 

 

Pro gradu -tutkielma, 90 s., 9 liites. 

Kansainvälinen politiikka 

Tammikuu 2012 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan 

pääaineopiskelijoiden subjektiivista näkemystä Yhdysvalloista. Tutkimuksessa selvitetään, 

minkälaisia kuvia Yhdysvalloista löytyy opiskelijajoukon subjektiivisesta kokemuksesta. Näitä 

kuvia tutkitaan ja tulkitaan käyttäen tieteenalan poliittisen psykologian koulukunnan imagoteoriaa 

sekä aiempaa imagoteoreettista tutkimusta.  

Tutkimus on tehty käyttäen faktorianalyysiin ja behavioralistiseen psykologiaan pohjautuvaa Q-

metodologiaa ja -menetelmää. Aineisto koostuu kesäkuussa 2011 toteutetuista 15 Q-haastattelusta. 

Q-hybridimenetelmällä tutkimusaineisto jäsennetään kvantitatiivisesti PQ Method -

tietokoneohjelmalla ja saatu empiirinen data tulkitaan kvalitatiivisesti.  

Tutkimuksen tuloksina saatiin neljä faktoria eli näkemystä Yhdysvalloista: imago Yhdysvalloista 

omaa poikkeuksellisuuttaan korostavana toimijana (Faktori A), imago Yhdysvalloista realistisena 

liittolaisena (Faktori B), imago Yhdysvalloista suurvaltana muiden joukossa (Faktori C) ja imago 

Yhdysvalloista barbaaris-imperialistisena toimijana (Faktori D).  

Faktori A:lla painottuu kansainvälisen oikeuden rooli kansainvälisessä järjestelmässä ja 

paheksutaan sitä, ettei Yhdysvallat aina toimi sovittujen pelisääntöjen puitteissa. Tämän toiminnan 

nähdään kumpuavan omien etujen tavoittelun lisäksi amerikkalaisten uskomuksesta oman 

kansakuntansa erinomaisuuteen ja poikkeuksellisuuteen. 

Faktori B:llä alleviivataan Yhdysvaltain realistista, intressijohtoista toimintaa. Nähdään kuitenkin, 

että Yhdysvaltain kanssa jaetaan sellaisia arvoja ja normeja kuten ihmisoikeudet ja demokratia, mitä 

kautta yhteistyön tekeminen koetaan järkeväksi ja liittoutuminen mahdolliseksi. 

Faktori C:llä Yhdysvalloilla ei koeta olevan ylivoimaista valtaa, tai sen asemalla suurempaa 

painoarvoa kuin muillakaan kansainvälisen kentän toimijoilla. Lisäksi faktorilla nähdään, että 

Yhdysvaltain asema suurvaltana on yhä heikkenemässä ja että sen rinnalle on hyvää vauhtia 

nousemassa muita suurtoimijoita. 

Faktori D omaa negatiivisimman Yhdysvallat -kuvan. Maa koetaan uhkaavaksi ja ylivoimaiseksi 

toimijaksi, jonka toimet nähdään arvaamattomina ja ennustamattomina. Soveltuvimmaksi 

strategiaksi nähdään eristäytyminen tällaisen toimijan ulkopolitiikasta ja liittoutuminen 

samanmielisempien toimijoiden, kuten EU:n, kanssa. 

Haastateltujen ymmärryksessä ja näkemyksessä Yhdysvalloista on siis nähtävissä jako neljään. 

Nämä neljä eri käsitystä peilautuvat läheisesti siihen, miten haastatellut näkevät kansainvälisen 

järjestelmän ja siinä esiintyvät valta- ja rakennesuhteet, kuten imagoteoria ennustaa. Tässä 

tutkimuksessa löydettiin kaksi uutta imagoa (A ja C), joita ei aikaisemmissa tutkimuksissa ole 

esiintynyt. 

Asiasanat: Yhdysvallat, imago, imagoteoria, subjektiivisuus, Q-metodologia 
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1. JOHDANTO 
 

  ”Käytös on se peili, jossa kaikki näyttävät kuvansa.”
1
 

    - Johann Wolfgang von Goethe 

 

“Aika, joka muuttaa ihmisiä, ei muuta sitä kuvaa, jonka olemme heistä 

saaneet.”
2
 

  - Marcel Proust 

 

“Minulle on tarpeellista perustaa voittajan imago. Siksi minun täytyy 

voittaa joku.”
3
 

  - Richard M. Nixon 

 

 

Brändit ja imagot kuuluvat nykyaikamme arkeen. Teemme päivittäisiä valintoja eri tuotteiden 

välillä perustuen siihen, mitä ominaisuuksia ja tuntemuksia niihin liitämme. Nämä ominaisuudet 

syntyvät joko oman kokemuksemme, mainonnan tai ulkoisen olemuksen kautta. Kokemuksemme 

perusteella tietty tiskiaine poistaa tehokkaasti likaa. Vakuutusyhtiö tuntuu luotettavalta sen 

mainonnassa esitettyjen arvojen perusteella. Kukkamekko on sievä ja näyttäisi hyvältä kesän 

juhlissa. Usein nämä valinnat tulee tehtyä intuitiivisesti tai alitajuisesti, perustuen johonkin niin 

selkeään kuvaan ja ennakko-oletukseen, ettei omaa käytöstä tule edes kyseenalaistettua tai sen 

perimmäisiä syitä pohdittua. 

 

Myös politiikassa imagoilla on suuri rooli. Valtiot pyrkivät välittämään itsestään tietynlaista kuvaa 

ulkomaailmalle, jotta sen toiminta helpottuisi kansainvälisessä järjestelmässä. Edellinen 

ulkoministerimme Alexander Stubb korosti Suomen brändäämisen tärkeyttä maailmassa. Hänen 

mukaansa maabrändillä vahvistetaan suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä, saadaan lisää 

ulkopoliittista vaikuttavuutta, kehitetään Suomen kiinnostavuutta investointikohteena ja lisätään 

Suomeen suuntautuvaa matkailua. Näin perusteltuna maabrändi on taustatekijä menestykselle ja 

hyvinvoinnille. Imagon luominen politiikassa näkyy erityisen hyvin Yhdistyneissä Kansakunnissa 

New Yorkissa, jossa parhaillaan työskentelen Suomen pysyvässä edustustossa ja olen osaltani 

luomassa myönteistä kuvaa Suomesta ja sen politiikasta. Suomen kampanjointi YK:n 

turvallisuusneuvostoon kaudelle 2013–14 on eräs tärkeimmistä tämän hetkisistä prioriteeteista 

edustustolla, ja se vaikuttaa toiminnan jokaisella osa-alueella. YK-työssä tuodaan vahvasti esille 

                                                        
1
 “Behavior is the mirror in which everyone shows their image.” (Käännös oma.) 

2
 “Time, which changes people, does not alter the image we have retained of them.” (Käännös oma.) 

3
 “It is necessary for me to establish a winner image. Therefore, I have to beat somebody.” (Käännös oma.) 
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Suomen roolia ihmisoikeuksien puolestapuhujana ja rauhanvälityksen pioneerina. Toimintansa ja 

ulkopolitiikkansa avulla Suomesta välitetään positiivista imagoa niille 192 muulle valtiolle, jotka 

sitä mahdollisesti vaaleissa äänestävät. On siis selvää, että politiikassa imagoilla on merkitystä ja 

erilaisista imagoista on hyötyä eri tilanteissa. 

 

Kansainvälinen järjestelmä on viime vuosikymmenien aikana käynyt läpi merkittäviä rakenteellisia 

muutoksia.  Neuvostoliiton äkillinen ja yllättävä romahdus 1990-luvun vaihteessa lopetti kylmän 

sodan ja poisti maailmasta sitä 45 vuotta leimanneen vastakkainasettelun kapitalistisen lännen ja 

kommunistisen idän välillä. Samoihin aikoihin Euroopan yhdentyminen nopeutui ja syventyi 

merkittävästi. Muutokset huipentuivat syyskuun 11. päivänä 2001 jolloin islamilaisfundamentalistit 

tuhosivat järjestelmämme ainoan supervallan kapitalistisen symbolin. Tämä johti terrorismin 

vastaiseen sotaan, joka merkitsi uusia mullistuksia maailmanpolitiikkaan ja ihmisten arkeen. 

Sodankäynnistään laajaa kritiikkiä ja vastustusta saanut Yhdysvallat menetti suosiotaan maailmalla, 

kunnes uusi karismaattinen johtaja muutti uuteen valkoiseen kotiinsa, luvaten koko maailmalle 

muuttaa amerikkalaisen ulkopolitiikan suuntaa ja palauttavansa uskon amerikkalaiseen 

yhteistyöhön ja vastuulliseen toimintaan. 

 

Samalla valtameren toisella puolella suomalaiset kävivät vilkasta keskustelua kaikista näistä 

mullistuksista, jota maailmaa muokkasivat. Suuri, kaukainen Amerikka olikin tullut kovin lähelle, 

peitoten jopa perinteisemmin yhteiskuntaamme värittäneen Venäjä-keskustelun. Kaikki tämä 

keskustelu kertoo narratiivia suomalaisten Yhdysvallat -imagosta. Sillä teemme valintoja ja 

käyttäydymme perustuen niihin mielikuviin, mitä meillä toisesta on, on hyvä pysähtyä välillä 

tarkastelemaan perusteellisesti, minkälainen kuva on kyseessä. Tässä tutkimuksessa pyritään 

selvittämään suomalaisten kansainvälisen politiikan opiskelijoiden näkemystä Yhdysvalloista 

olettaen vahvasti, että tuloksina löytyvät imagot ovat niitä, joihin peilaten Suomen ulkopolitiikkaa 

suhteessa Yhdysvaltoihin tullaan vielä tulevaisuudessa harjoittamaan. 

 

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan 

opiskelijoiden subjektiivista näkemystä ja sitä kautta löytyviä Yhdysvallat -kuvia. Tutkimukseni 

teoreettinen viitekehys pohjautuu toisiaan täydentäen poliittiseen psykologiaan ja valtioiden 
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imagoteoriaan, painottaen yksilön merkitystä kansainvälisessä politiikassa sekä havaintojemme 

vaikutusta poliittisessa päätöksenteossa ja toiminnassa. Q-metodologian avulla vastaan 

tutkimuskysymyksiin Mikä on kansainvälisen politiikan opiskelijan subjektiivinen näkemys 

Yhdysvalloista? ja Minkälaisia kategorisoituja Yhdysvallat -kuvia/imagoja löytyy? Oletuksena on, 

että aineistosta löytyvät imagot ovat tulkittavissa teoreettisen viitekehykseni avulla. Toinen vahva 

olettamus on käyttämäni metodologian perusteella kuitenkin myös se, että annettaessa 

subjektiiviselle kokemukselle sen tarvitsema tila ja vapaus, ovat uudet löydökset mahdollisia. 

Tutkimukseni tuo lisäarvoa aiemmalle imagoteoreettiselle tutkimukselle ja tuo keskusteluun jotain 

uutta tutkimuksen kysymyksenasettelulla ja poikkeavalla menetelmällä. 

 

Tutkimukseni poikkeaa perinteisistä teoriajohtoisista kansainvälisen politiikan pro gradu -töistä 

painottamalla teoreettisen viitekehyksen sijaan kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen 

hybridimenetelmää, Q:ta. Tavoitteenani ei ole empiirinen teorian testaus, vaan rakenteellisten 

suhteiden havaintojen kautta syntyvien kuvien hahmottaminen Q-menetelmällä ja näiden kuvien 

tulkinta imagoteoreettisessa viitekehyksessä. Q-menetelmä on suuressa roolissa tässä 

tutkimuksessa, sillä metodologian lisäksi sen avulla muodostetaan myös tutkimuksen aineisto, josta 

Q-metodin keinoin tutkimuslöydöksiä tehdään. Tutkielman ainoa primääriaineisto koostuu siis Q-

metodilla toteutetusta 15 haastattelusta.  

 

Rakenteellisesti pro gradu -tutkielmani jakautuu seitsemään eri lukuun sekä niiden alalukuihin. 

Johdantoa seuraavassa luvussa tarkastellaan tutkimuksen aihepiiriä ja tavoitetta. Luvussa 

taustoitetaan tutkimusintressini sekä esitellään yleisesti tutkimuksen aihepiiriä ja aiempaa 

tutkimusta. Lisäksi luvussa määritetään tutkimukseni tavoitteet ja varsinaiset tutkimuskysymykset, 

joiden tarkalle muotoilulle esitetään selkeät perusteet. Tässä yhteydessä tuodaan myös esiin nyt 

käsillä olevan tutkimuksen asema aiemman tutkimuksen piirissä sekä tämän tutkimuksen 

tarpeellisuus.  

 

Kolmannessa luvussa esitellään työn pääasiallinen teoreettinen viitekehys, tämän tutkimuksen 

kannalta olennaiset kansainvälisen politiikan teoriat ja ilmiöt. Luvun alussa tarkastelussa on 

poliittisen psykologian koulukunta, sen kiinnostuksen kohteet ja problematiikat, sekä keskustellaan 

sen paikasta tieteenalassa. Tämän jälkeen syvennetään tutkimuksen keskeisintä käsitettä, imagoa, ja 
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esitellään imagoteoria teoreettisine keskusteluineen, joka muodostaa työn varsinaisen teoreettisen 

viitekehyksen ja jonka avulla empiiriset havainnot tulkitaan. Lopuksi viimeisessä alaluvussa 

kerrotaan, miten teoriaa aiotaan soveltaa nyt käsillä olevassa tutkimuksessa. 

 

Neljännessä luvussa esitellään metodologiset valinnat. Luvun alussa esitellään Q-metodologia ja 

työn toinen, erityisesti metodologian kannalta keskeinen käsite, subjektiivisuus. Tämän jälkeen 

siirrytään Q-menetelmän eri käytännön vaiheiden esittelyyn. Jokaisen vaiheen esittelyn ohella 

selostetaan, miten vaiheet ovat toteutettu nyt käsillä olevassa tutkimuksessa.  Näin lukijalle 

selkeytyy myös, millainen on henkilöotos eli tutkimukseen osallistuneet haastateltavat, sekä miten 

tutkimuksen aineisto on syntynyt. Viimeisessä alaluvussa esitellään analyysitapa ja aineiston 

varsinaiseen analyysiin siirrytään luvussa viisi.   

 

Viidennen luvun alussa esitellään tutkimuksen data, jonka jälkeen keskustellaan aineistosta 

löytyneistä niin kutsutuista konsensusväitteistä. Tämän jälkeen alaluvuissa esitellään aineistosta 

löydetyt faktorit eli imagot, kerrotaan niiden narratiivi ja tulkitaan niitä imagoteoriaan peilaten. 

Tulkinnassa on pyritty ottamaan kaikki irti saadusta aineistosta. Kuudennessa luvussa tiivistetään 

tutkimustulokset ja niiden merkitys, esitetään johtopäätöksiä ja huomioita, sekä pohditaan 

tutkimuksen merkitystä aiemman tutkimuksen ja teoreettisen viitekehyksen valossa. Viimeisessä, 

seitsemännessä luvussa pohditaan tutkimuksen yhteydessä esiintyneitä mahdollisia ongelmia ja 

puutteita, tarkastellaan, kuinka tutkimus on onnistunut, sekä nostetaan esiin mahdollisia 

jatkotutkimuksen aiheita. 
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2. TUTKIMUKSEN AIHEPIIRI JA TAVOITE 
 

2.1. Tausta tutkimusintressille: Yhdysvaltain muuttuva kuva 2000-luvulla ja 

antiamerikkalaisuuden nousu 

 

Yhdysvaltain kuvaa ulkomailla on tutkittu paljon niin Yhdysvaltain itsensä kuin muiden valtioiden 

ja puolueettomien tutkimuslaitosten toimesta. Suomen osalta tutkimus on kuitenkin jäänyt hyvin 

vähäiseksi. Suomalaisten Yhdysvallat -kuvaa ei ole varsinaisesti tutkittu ja Suomi on jätetty 

laajempien mielipidetutkimusmittaustenkin ulkopuolelle. Esimerkiksi Pew Research Center:n ”Pew 

Global Attitudes Project”, joka mittaa 55 valtion julkista mielipidettä maailmanpoliittisista 

tapahtumista ja aiheista ja on julkaissut merkittävää informaatiota maailmanlaajuisesta 

suhtautumisesta Yhdysvaltoihin, ei ole lukenut mukaan Suomea näihin selvityksiin. Suomessa 

viime vuosina käyty vilkas keskustelu Yhdysvalloista, maan toiminnasta kansainvälisessä 

järjestelmässä ja sen käymistä kontroversiaalisista sodista, sekä viimeisten presidentinvaalien 

aikana koetusta globaalista Obama-maniasta, antavat kaikki aihetta siihen, että Yhdysvaltain rooli 

suomalaisessa yhteiskunnassa on tänä päivänä vähintään yhtä olennaista kuin suomalaisuutta 

perinteisesti dominoinut Venäjä -kuva.  Yhdysvaltain kuvaan liittyvän tutkimuksen puuttuminen 

muodostaa valtavan aukon suomalaiseen Amerikka-tutkimukseen eikä vastaa ajankohtaisia 

yhteiskunnallisia realiteetteja. 

 

On mahdotonta puhua Yhdysvaltain kuvasta ilman antiamerikkalaisuuden
4
 käsitettä. 

Antiamerikkalaisuus on terminä yhtä vanha kuin Yhdysvallat itse ja sen tutkimus on ollut aktiivista 

vuosikymmenien ajan, mutta käsite nousi poikkeuksellisen vahvasti pinnalle Bushin hallintoon ja 

sen ulkopoliittisiin valintoihin kohdistuvan vahvan kritiikin ja negatiivisen huomion myötä 2000-

luvulla. Yhdysvaltain ja sen ulkopolitiikan suosio romahti julkista mielipidettä mittaavissa 

tutkimuksissa
5
 ja antiamerikkalaisuus nousi nopeasti suureksi tutkimusintressiksi valtavirran 

politiikan tutkijoiden keskuudessa
6
. Myös Suomessa tämä ilmiö on ollut esillä. Erään laajemman 

Suomessa suoritetun mielipidetutkimuksen yhteydessä vuonna 2002 esitettiin muutama kysymys 

Yhdysvaltoihin liittyen. Tutkimuksen suorittaneen yrityksen toimitusjohtajan mukaan Suomessa on 

                                                        
4
 Katzenstein ja Keohane (2007, 12) määrittävät antiamerikkalaisuuden psykologiseksi taipumukseksi omata 

negatiivisia näkemyksiä Yhdysvalloista ja amerikkalaisesta yhteiskunnasta. 
5
 Ks. esim. PEW 4.12.2002 ja PEW 3.6.2003. 

6
 Forsberg 2009, 44. 
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nähtävissä antiamerikkalaisuuden viriäminen. Mielipidetutkimuksessa muun muassa niiden osuus, 

joiden mielestä Yhdysvalloista ei ole Suomessa mitään opittavaa, oli lähes puolet. Tälle ilmapiirille 

oli hänen mielestään kuvaavaa, ettei Suomessa syntynyt minkäänlaista keskustelua, kun 

suomalainen kirjailija Christer Kihlman myönsi tunteneensa vahingoniloa Yhdysvaltoihin 

kohdistuneista terrori-iskuista tapahtuman jälkeen.
7
 

 

Vaikka Obaman astuminen virkaan ja hänen hallintonsa harjoittama politiikka ovat viime vuosina 

parantaneet Yhdysvaltain kuvaa ulkomailla
8
 ja eurooppalaiset poliittiset johtajat ovat nähneet 

transatlanttiset suhteet huomattavasti positiivisemmassa valossa
9
, Forsbergin mukaan negatiivisia 

asenteita valtioita kohtaan on tutkittava akateemisesti välttyäksemme poliittisesti haitallisilta 

stereotypioilta
10

, joilla on negatiivinen vaikutus turvallisuusympäristöömme ja poliittiseen 

käyttäytymiseemme. Lisäksi hän huomauttaa, että antiamerikkalaisuuden tutkimisessa on 

maantieteellisiä aukkoja; painotus on ollut Euroopassa lähinnä Saksassa, Ranskassa, Iso-

Britanniassa ja Venäjässä – Skandinaviassa tutkimusta antiamerikkalaisuudesta ei juuri ole 

suoritettu. Sillä niin näkemys Yhdysvalloista kuin antiamerikkalaisuus on kulttuurisesti ja 

historiallisesti sidonnaista ja sitä tulee lähestyä eri tavoin eri maissa, on tällainen empiirinen 

tutkimus Yhdysvaltain kuvasta tarpeellinen myös Suomessa. Forsberg on tunnistanut tarpeen ja 

työstää parhaillaan projektia, joka aiheena on Yhdysvaltain kuva Pohjoismaissa
11

. Kun 

tavoitteenani oli pro gradu -vaiheessa tehdä tutkimusta, joka on ajankohtaista ja tarpeellista, tartuin 

mielelläni tähän professori Forsbergin minulle ehdottamaan aiheeseen ja toivon, että tämä tutkielma 

herättäisi myös laajempaa mielenkiintoa sekä imagotutkimukseen että Yhdysvallat -tematiikkaan. 

 

2.2. Aiempi tutkimus 

 

Imagoteoreettista kirjallisuutta ja sen puitteissa tehtävää tutkimusta on jo vuosikymmenien ajan 

dominoinut viholliskuvat ja niiden käyttö erityisesti Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välisen kylmän 

                                                        
7
 MTV3 9.4.2002.  

8
 Ks. esim. PEW 23.7.2009.  

9
 Ks. esim. Transatlantic trends 15.3.2011.  

10
 Forsberg 2009. 

11
 Projektin nimi on “Between Atlanticism and Anti-Americanism: The Image of the United States in the Nordic 

Countries”. 
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sodan aikaisen suhteen selittämiseen
12

. Nämä tutkimukset ovat keskittyneet selittämään näiden 

kahden suurvallan välisen konfliktin dynamiikkaa perehtymällä vastavuoroisiin havaintoihin ja 

turvallisuusdilemmoihin, sekä näiden kautta syntyneiden imagojen ennustamaan poliittiseen 

käyttäytymiseen
13

. Viholliskuvia on myöhemmin käytetty muun muassa arabimaailman valtioiden 

välisten suhteiden sekä arabimaailman ja lännen välisen suhteen kuvaamiseen ja selittämiseen
14

. 

Viholliskuvasta onkin tullut kansainvälisten konfliktien tutkimuksen peruskäsitteistöä. Formaalin 

imagoteorian luominen lähti kuitenkin siitä, että teoreetikkojen mukaan viholliskuva oli riittämätön 

kuvaamaan niitä monia ja erimuotoisia rakenteellisia suhteita, jota eri valtioiden välillä vallitsee. 

Saman viholliskuvan konstruktion käyttäminen selittämään jokaista kilpailevaa, aggressiivista 

valtioiden välistä suhdetta aliarvioi valtioiden välisten strategisten suhteiden erilaisuutta. 

Ainoastaan yksi imago ei voi selittää kaikkea variabiliteettia kansainvälisten suhteiden areenalla ja 

siksi muita imagoja oli identifioitava.
15

 

 

Suurin osa imagoteoriaa ja sen todentamaa viittä valtion imagoa (vihollinen, liittolainen, 

imperialisti, barbaari ja riippuvainen) koskevaa tutkimusta on ollut retrospektiivistä ja toteutettu 

kvalitatiivisin metodein, sisällönanalyysin avulla. Esimerkiksi Herrmann ja Fischerkeller
16

 käyttivät 

imagoteoriaa selittääkseen ulkopoliittisia valintoja ja suhteita Iranin, Irakin, Neuvostoliiton ja 

Yhdysvaltojen välillä Persianlahden sodan aikaan. Muutamia kokeellisia tutkimuksia on suoritettu 

testaamaan imagoteorian sisäistä validiteettia. Esimerkiksi Herrmann et al.
17

 ovat suorittaneet sarjan 

kokeellista tutkimusta todentaakseen teorian olettamuksia, muun muassa luoden koetilaisuuksia, 

joissa osallistujille kuvattiin eri tilanteita ja kuvitteellisia rakenteellisia suhteita valtioiden välillä, 

jolloin imagoteorian hypoteesit eri valtioiden imagojen syntymisestä empiirisesti vahvistuivat. 

 

Myös viimeaikaisissa, erityisesti Yhdysvaltain kuvaan liittyvissä tutkimuksissa on sekä testattu ja 

todennettu imagoteorian pätevyys että tarkasteltu näitä Yhdysvaltoihin liitettäviä imagoja. 

Alexander et al.
18

 tutkivat libanonilaisten kansainvälisen politiikan opiskelijoiden parista löytyviä 

Yhdysvallat -kuvia ja sitä, miten nämä opiskelijat kokevat Libanonin ja Yhdysvaltain välisen 

                                                        
12

 Ks. mm. Hermann 1985; Hurwitz & Peffley 1990; Silverstein 1989. 
13

 Ks. mm. Hermann 1985; Hurwitz & Peffley 1990. 
14

 Ks. mm. Szalay & Mir-Djalali 1991; White 1991. 
15

 Herrmann & Fischerkeller 1995. 
16

 Emt. 
17

 Herrmann et al. 1997. 
18

 Alexander et al. 2005. 
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rakenteellisen suhteen. Tässä tutkimuksessa erityisesti korostettiin, miten sosiaali-identiteetti
19

 

vaikuttaa imagojen syntyyn. Tutkimuksen tuloksia dominoi barbaari-imago, jossa Yhdysvallat 

nähtiin sotilaallisesti ja taloudellisesti voimakkaampana, mutta kulttuurisesti alempiarvoisena, sekä 

omaavan tavoitteita, jotka ovat ristiriidassa Libanonin intressien kanssa. Mitä enemmän koehenkilöt 

identifioituivat arabien ja palestiinalaisten kanssa ja mitä vähemmän kristillisyyden ja lännen 

kanssa, sitä vahvemmin barbaari-imago Yhdysvaltoihin liitettiin. Capozza et al.
20

 testasivat 

imagoteoriaa Italian ja Yhdysvaltain välisten suhteiden kontekstissa, myös opiskelijajoukon 

keskuudessa. Teoreetikot toivat testattavien prototyyppisten viiden imagon joukkoon myös uuden 

ehdotelman, isä-hahmon (father), joka sai jonkin verran kannatusta tutkimuksen puitteissa. Lisäksi 

Capozza et al. ennustivat, että koehenkilöiden poliittinen orientoituminen vaikuttaisi Yhdysvaltain 

imagoon, mikä yleisesti vahvistui tutkimuksen tuloksissa: oikeistolaiset suosivat liittolaisen ja isä-

hahmon imagoa, vasemmistolaiset barbaari-imagoa. 

 

Nämä tutkimukset olivat Bilalin
21

 pohjana hänen tutkiessaan Turkin ja Yhdysvaltain suhteita Irakin 

sodan valossa vuosina 2004 ja 2007. Tavoitteena oli testata, mikäli erilaiset rakenteelliset 

suhdemallit ja tunneprofiilit nostavat esiin selkeitä teorian ennustamia imagoja. Opiskelijajoukon 

keskuudessa suoritetussa tutkimuksessa tutkittiin rakenteellisten suhteiden havaintoja ja 

tunnekokemuksia ja niihin liitettäviä imagoja, sekä koehenkilöiden sosiaali-identiteettiä ja sen 

vaikutusta syntyneisiin kuviin. Tulosten mukaan Yhdysvaltoihin liitettiin lähinnä imperialistin 

imagoa, vaikka tutkimuksen yhteydessä syntynyt kuva poikkesikin hieman imagoteorian 

imperialisti -prototyypistä. Tutkimuksen tulokset kuitenkin tukevat imagoteorian perusolettamusta, 

että imagot syntyvät rakenteellisten suhteiden havainnoinnista ja toimivat ryhmien välisten 

suhteiden kategorisoijana. 

 

Tutkimukset, joissa on käytetty imagoteoriaa ja koehenkilöitä, ovat lähinnä rajoittuneet ja 

keskittyneet vain tiettyihin imagoteorian elementteihin: havaittuihin rakenteellisiin suhteisiin ja 

imagoihin, ei niinkään siihen, ennustavatko imagot käytöksellisiä taipumuksia. Näitä imagoteorian 

valossa ennustettavia käytöksellisiä taipumuksia ja konkreettisia toteutuneita poliittisia valintoja ja 

päätöksiä on tutkittu jälkikäteisesti laadullisin menetelmin, sisällönanalyysillä tai haastattelemalla 

                                                        
19

 Ks. tämän tutkimuksen kappale 3.3., jossa myös sosiaali-identiteetin käsitettä syvennetään. 
20

 Capozza et al. 2009. 
21

 Bilali 2010. 
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poliittisia päätöksentekijöitä
22

. Rajaan oman tutkimukseni siten, että keskityn syntyviin imagoihin 

ja kuviin, enkä pyri varsinaisesti ennustamaan käytöksellisiä taipumuksia tai ulkopoliittisia valintoja 

näiden imagojen valossa. Lopuksi tosin pohdiskelen sitä, miten löytyneet imagot mahdollisesti 

voisivat vaikuttaa tulevaisuuden Suomi-Yhdysvallat -suhteeseen myös poliittisen päätöksenteon ja 

käyttäytymisen kannalta, olettaessani että kansainvälisen politiikan opiskelijat tulevat olemaan 

aktiivisia poliittisia toimijoita yhteiskunnassamme. Muistettavaa toki on, että nämä imagot ovat 

dynaamisia ja kontekstiriippuvaisia, alati muutoksenalaisia kuten se kansainvälinen konteksti ja 

ympäristö, jossa ne syntyvät.  

 

2.3. Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Oma tutkimukseni poikkeaa aiemmin mainituista erityisesti metodologiselta otteeltaan ja 

kysymyksenasettelultaan. Aiemmat tutkimukset ovat suoritettu joko kvantitatiivisin survey -

tyyppisin menetelmin tai laadullista sisällönanalyysiä käyttäen. Oma menetelmäni on hybridi 

kvantitatiivista ja kvalitatiivista otetta, täysin poikkeuksellinen survey -tyyppisten kvantitatiivisten 

ja sisällönanalyysein toteutettujen laadullisten tutkimusten joukossa. Q-metodologinen 

subjektiivisten kuvien tutkimus tuo siis jotain uutta tähän imagoteorian tutkimusperinteeseen. 

Lisäksi, tavoitteenani ei ole empiirinen teorian testaus tai sosiaalisten identiteettien vaikutuksen 

tutkiminen, vaan rakenteellisten suhteiden havaintojen kautta syntyvien kuvien hahmottaminen ja 

näiden kuvien tulkinta imagoteoreettisessa viitekehyksessä. 

 

Yhdysvallat -kuvan tutkiminen tarjoaa monenkaltaisia mahdollisuuksia, kuten identiteettien tai 

mediadiskurssien tutkimisen, sekä useita eri menetelmiä ja lähestymistapoja. Koska toimijat 

toimivat uskomustensa ja näkemystensä perusteella ympäristöstään ja toisista toimijoista
23

, on 

mielenkiintoista tutkia, minkälaisia kuvia toiminnan taustalta löytyy. Olen rajannut tutkimukseni 

tavoitteeksi selvittää, minkälaisia Yhdysvallat -kuvia löytyy kansainvälisen politiikan opiskelijoiden 

subjektiivisista näkemyksistä. Tavoitteena ei niinkään ole saada laajalti yleistettävissä olevia 

tuloksia, vaan fokuksena on syvä ymmärrys tämän henkilöotoksen subjektiivisista näkemyksistä. 

Olettamalla, että jokainen yksilö kokee Yhdysvallat subjektiivisesti, kiinnostaa minua tutkia, 

                                                        
22

 Ks. mm. Cottam 1994. 
23

 Wendt 2003, 108. 
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identifioida ja kategorisoida tätä subjektiivista kokemusta. Lisäksi pyrin ymmärtämään ja 

tulkitsemaan tutkimustuloksina syntyviä imagoja, ja tätä kautta kertomaan niiden narratiivia. 

Tulkintaan käytän avukseni Q-metodologiaa, haastatteluissa esiin nostettuja perusteluita sekä 

poliittisen psykologian ja imagoteorian käsitteistöä.  

 

Tutkimuskysymykseni on: Mikä on kansainvälisen politiikan opiskelijan subjektiivinen näkemys 

Yhdysvalloista? ja Minkälaisia kategorisoituja Yhdysvallat -kuvia/imagoja löytyy? Kun 

tutkimuksen kohteena on uusi, ei-tunnettu ilmiö, on aiheellista pukea tutkimuskysymys ja -asetelma 

tällaiseen mikä? mitä? -muotoon. Tähän vastatessaan tutkimus tarjoaa myös mahdollisuuden miksi? 

-tyyppiselle jatkotutkimukselle. Wendtin
24

 mukaan kausaalisuhteisiin liittyvät ”mikä aiheuttaa 

minkä” -kysymykset riippuvat tärkeällä tavalla siitä, miten ensin vastaamme kysymykseen siitä, 

mitä on ylipäätään olemassa.  Kansainvälisen politiikan opiskelijat voisivat sivuuttaa tällaiset 

kysymykset, mikäli vastauksista oltaisiin samaa mieltä, kuten usein vaikkapa taloustieteilijöille on 

ominaista. Wendt
25

 myös toteaa, että mitä? -kysymyksiin vastaaminen ei tarvitse olla vain osana 

kausaalista selitystä, vaan se voi myös olla tavoite itsessään, kuten tässä työssä. Tämän kysymyksen 

asettelun kautta myös tutkimusotteeni ymmärtävä ja tulkinnallinen rooli korostuu. 

Perustavanlaatuisiin kysymyksiin vastaaminen edellyttää tulkinnallisia metodeja. Positivistit 

olettavat että ainoa yhteiskuntatieteilijöille legitiimi kysymys on miksi?, kun taas interpretivistit 

ajattelevat, että itseymmärryksen uniikki rooli sosiaalisessa elämässä tekee yhteiskuntatieteen 

epistemologian ja käytännön perustavanlaatuisesti erilaiseksi kuin luonnontieteessä
26

. Toisaalta 

myös perustavanlaatuisia teorioita ja käsitteitä tulee testata empiirisen todistusaineiston valossa. 

Tässä menetelmällisessä hybridi-tutkimuksessa molemmat näkökannat tulevat huomioiduksi. 

 

  

                                                        
24

 Wendt 2003, 5. 
25

 Emt., 83. 
26

 Emt., 85. 
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3. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 

Työni teoria pohjautuu poliittisen psykologian koulukuntaan hyödyntäen imagoteoriaa ja imagon 

käsitettä. Lähestyn teoreettista viitekehystäni minimalistisesti, käyttäen vain muutamia poliittisen 

psykologian käsitteitä sen sijaan, että laajentaisin työni sisältämään lähestulkoon jokaisen 

psykologisen löydöksen tai mallin. Ihmismieli on käsittämättömän monimutkainen ja jokainen 

yksilö uniikki. Lisäksi poliittiseen psykologiaan liittyy sen omat sisäiset analyysitaso-ongelmat. 

Cottamin
27

 mukaan asenteet, identiteetit ja imagot eivät ole yksi ja sama asia; jokainen vaatii oman 

analyysitasonsa ja käsitteistönsä. Valintoja ja rajauksia on siis tehtävä ja oma tutkimukseni rajoittuu 

valtion imagotutkimukseen yksilön subjektiivisuuden kautta. Teoreettinen viitekehykseni tarjoaa 

yleisiä kognitiivisia havaintomalleja ja imagoteorian tunnistamia kategorioita perustuen 

olettamukseen, että yksilöt järjestävät ja yksinkertaistavat ympäristöään kognitiivisesti tehokkaalla 

tavalla.  

 

3.1. Poliittinen psykologia 

 

Kuten muidenkin koulukuntien, myös poliittisen psykologian koulukunta tulee tiivistää ajallisesti 

kuvataksemme sen asemaa, kehitystä ja suuntaa. Kiinnostus ulkopolitiikan ja kansainvälisen 

politiikan psykologisiin ulottuvuuksin syntyi viimeistään 1930-luvulla, mutta tällöin suurin osa 

teorioinnista tehtiin persoonallisuus-painotteisesti sosiaalipsykologien, ei politiikan tutkijoiden 

toimesta.
28

 Ensimmäisen ja toisen maailmansodan jälkeen fokuksena oli sodan ja sen ehkäisyn 

psykologia; muun muassa asennetutkimukset sodasta ja nationalismista
29

, aggressiosta sotien 

syynä
30

, psykoanalyyttiset perspektiivit
31

, sekä jännitteiden lähteet ja niiden lievitys
32

. Näiden 

tutkimusten merkitys kansainvälisen politiikan alalla nähtiin kuitenkin vähäisenä ja kyseenalaisena 

niiden keskittyessä lähinnä käsitteellistämään sodan ja rauhan syiden yksilöpsykologiaa, eikä 

analysoitu kansainvälisen politiikan näkökulmasta relevantteja valtioiden välisiä suhteita
33

. 1950- ja 

60-luvuilla yhä enemmän kiinnitettiin huomiota asenteiden tutkimukseen ulkosuhteissa ja 

                                                        
27

 Cottam 1994, 14. 
28

 Levy 2003, 255. 
29

 Ks. Droba 1931; Stagner 1942. 
30

 Ks. Einstein & Freud 1932. 
31

 Ks. Durbin & Bowlby 1939. 
32

 Ks. Cantril 1950; Klineberg 1950. 
33

 Kelman 1965. 
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ulkopoliittisten asenteiden sosiaalisiin, demografisiin ja persoonallisiin tekijöihin
34

. Teoreetikot 

analysoivat nationalismin ja kansallisten ideologioiden psykologiaa yleisemmin ja tekivät 

kansainvälisiä tutkimuksia valtioiden imagoista ja stereotypioista
35

. Persoonallisuuden tutkimus oli 

psykologian alue jolla oli selkeä vaikutus 1950- ja 60-lukujen ulkopolitiikan analyysissa politiikan 

tutkimuksessa. Vaikka tämän kulta-ajan jälkeenkin tutkijat ovat olleet kiinnostuneita 

persoonallisuuden ja ulkopolitiikan yleisistä malleista
36

, kiinnostus persoonallisuutta ja 

psykobiografiaa kohtaan laimentui 1970-luvulle tultaessa. 1960-luvulla tehtiin myös uutta 

tutkimusta yksilön havainnoinnin ja valinnan alueella, jota sovellettiin jossain määrin 

ulkopolitiikkaan
37

, mutta tällä tutkimuksella ei ollut suurta roolia kansainvälisen politiikan 

päätöksentekotutkimuksessa. Tämän päätöksentekotutkimuksen niin kutsutussa ensimmäisessä 

aallossa koettiin, että vaikka psykologian käsitteistölle annettiin tilaa, ei ollut tarpeeksi tarkkaa 

teoretisointia siitä, miten psykologiset muuttujat vaikuttavat ulkopoliittisessa prosessissa. 

Päätöksentekotutkimuksen toisen aallon aikana 1970-luvulla psykologiselle teoretisoinnille 

annettiin yhä vähemmän tilaa. Vallitsevaan byrokraattisen päätöksenteon malliin harvoin 

sisällytettiin esimerkiksi yksilö- tai ryhmäpsykologian roolia.
38

 

 

Tyytymättömyys psykologisten variaabelien laiminlyöntiin ulkopolitiikan analyysissa johti useaan 

keskitason tutkimusprojektiin, joissa poliittinen psykologia oli keskiössä, erityisesti poliittisessa 

kriisipäätöksenteossa ja poliittisten päätöksentekijöiden toiminnallisten koodien (operational codes) 

tutkimisessa
39

. Jervisillä
40

 on ollut suuri rooli poliittisen psykologian omaksumisessa 

kansainväliseen politiikkaan. Hänen synteesinsä teoriasta ja sosiaalisen psykologian kokeellisesta 

todistusaineistosta, sekä havainnot siitä, miten monet psykologiset mallit ovat selitettävissä myös 

sisäpoliittisin mallein, kiihdytti poliittisen psykologian synnyn siksi nopeaksi kasvavaksi alaksi 

kansainvälisen politiikan kentällä, jota se tänä päivänä on
41

. Poliittista psykologiaa opetetaan 

systemaattisesti ja aktiivisesti erityisesti Yhdysvalloissa ja Saksassa. Poliittisen psykologian 

koulukunnan kehitystä on viime aikoina alkanut määrittää evoluutiopsykologia (evolutionary 

psychology) sekä neurotiede. Viimeaikaisia ja tulevia tutkimusaiheita ovat määrittäneet kysymykset 

                                                        
34

 Larson, 1985. 
35

 Campbell & Levine 1961. 
36

 Ks. mm. Etheridge 1978; Hermann 1978; Winter 2002. 
37

 Ks. mm. DeRivera 1968; White 1968.  
38

 Levy 2003, 256–259. 
39

 Ks. mm. Wohlstetter 1962; George 1969; Holsti 1970 & 1977; Walker 1977 & 1995; Hermann 1972; Holsti & 

George 1975; Stein & Tanter 1980. 
40

 Jervis 1976. 
41

 Levy 2003, 260–261; Cottam et al. 2004, 5. 
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sukupuolesta, poliittisen eliitin ja kansan välisestä vuorovaikutussuhteesta sekä asenteiden ja 

käytöksen dynaamisesta luonteesta.
42

 

 

Yksi poliittisen psykologian kriittisimmistä tutkimusaloista, sosiaalinen kognitio (social cognition), 

on erityisen mainittava tämän tutkimuksen puitteissa. Tämä tutkimusalue syntyi ennen toista 

maailmansotaa olettamuksella, että ihmisillä on tarve ymmärtää järjestelmällisesti ympäristöään, 

joten yksilöt spontaanisti kehittävät havaintoja ja kognitioita jotka yksinkertaistavat 

epäjärjestelmällistä maailmaamme
43

. Myöhemmin tämä kognitiivinen johdonmukaisuus (cognitive 

consistency) määritettiin sosiaalisen kognition käsitteen alle. Analyysin kohteena toimivat yksilöt, 

jotka pyrkivät yksinkertaistamaan näkemyksiään kansainvälisestä ympäristöstä ja prosessoimaan 

informaatiota mahdollisimman tehokkaasti.
44

 Kognitiivisen johdonmukaisuuden käsite on toiminut 

viitekehyksenä ja lähtökohtana myöhemmässä poliittisen psykologian tutkimuksessa ja 

teoretisoinnissa, kuten imagojen tutkimisessa ja kansainvälisessä imagoteoriassa, jota hyödynnän 

omassa tutkimuksessani. Toinen merkittävä ja tänä päivänä erittäin aktiivinen poliittisen 

psykologian tutkimusalue, sekä oman tutkimukseni kannalta olennainen aihe, on ryhmien välisten 

suhteiden (intergroup realtions) tutkimus. Ryhmien välisten suhteiden tutkimus sisällyttää useita 

poliittisen psykologian teoriasuuntauksia, erityisesti painottaen ryhmärajojen psykologista valtaa ja 

ryhmään kuulumisen tunteen merkitystä.  Tämä ryhmäteoretisointi on viime aikoina johtanut muun 

muassa sosiaali-identiteetin tutkimukseen.
45

  

 

Poliittinen psykologia on erittäin aktiivinen koulukunta ja tutkimusala nimenomaan 

Yhdysvalloissa
46

. Myös oman yliopistoni politiikan tutkimuksen laitoksen kansainvälisen politiikan 

oppialalla tämä maantieteellinen ero näkyy muun muassa siten, ettei tutkinnon suorittamiseen 

vaadittavan kirjallisuuden joukosta poliittisen psykologian alan teoksia oikeastaan löydy, ainoastaan 

yksi vapaavalintainen Jervis’n teos
47

. Näistä maantieteellisistä eroista huolimatta, poliittisen 

psykologian soveltaminen tämän päivän kansainvälisen politiikan tutkimuksessa on sekä 

hyödyllistä, tarpeellista että tärkeää. Jos emme ymmärrä niitä ajatuksia ja tunteita, joita 

päätöksentekijöillä ja poliittisilla yksilöillä on, emme voi täysin ymmärtää miksi he toimivat niin 

                                                        
42

 Sears et al. 2003, 9–10. 
43

 Asch, 1952; Krech & Crutchfield 1948. 
44

 Sears et al. 2003, 8. 
45 Emt., 8–9. 
46

 Emt.; Cottam et al. 2004. 
47

 Ks. Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, kansainvälisen politiikan opinto-opas 2010–11.  
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kuin toimivat. Psykologisten piirteiden (persoonat, ajatusmallit, tunteet, motivaatiot) tutkiminen 

tarjoaa uniikin ja tarpeellisen perustan poliittisen toiminnan ymmärtämiseen. Ymmärtäessämme 

käytöksen psykologiset lähtökohdat saamme erilaisen, monimutkaisemman kuvan poliittisesta 

käytöksestä kuin mitä muuten olisi mahdollista. Traditionaaliset poliittisen käytöksen selitysmallit 

usein epäonnistuvat selittämään riittävästi niitä tärkeimpiä poliittisia päätöksiä, joita yksilöt 

tekevät
48

. Poliittinen psykologia on syntynyt ja kehittynyt vastaamaan tähän puutteeseen ja 

mahdollistamaan useiden poliittisen käytöksen aspektien ja yksilön informaation prosessoinnin 

selittämisen. 

 

Poliittisen psykologian tutkimuskohteena ovat siis poliittiset toimijat, poliittiset yksilöt. Tarkka 

kuva poliittisesta toimijasta on sellainen, joka ottaa huomioon sen psykologiset piirteet ja 

motivaation toimia oman persoonallisuutensa, arvojensa, uskomustensa, luomiensa kuvien ja 

havaintojen, sekä ryhmäkuuluvuutensa valossa
49

. Ihmiset ovat usein epätäydellisiä tiedon 

suodattajia ja kamppailevat ymmärtämään ympäristöään. Yksilöt omaksuvat näiden ymmärrystensä 

perusteella itselleen loogisia, usein epätäydellisiä tai virheellisiä havaintoja toisista, mikä vaikuttaa 

myös siihen, miten toisiin reagoidaan.
50

 Poliittisen psykologian avulla pääsemme lähemmäksi näitä 

ymmärryksiä ja havaintoja, mitä kautta pääsemme myös selittämään valittuja toimintatapoja ja 

poliittista käytöstä. 

 

3.2. Imago (image) kansainvälisessä politiikassa 

 

Imago-käsitteen esitteli kansainvälisessä politiikassa ensimmäisenä K. Boulding
51

. Hänen 

määritelmänsä imagosta käsittää kokonaisvaltaisesti kognitiivisen, affektiivisen ja arvioivan 

käytöksen rakenteen, tai sisäisen näkemyksen itsestä ja ympäristöstä. Imagot käsittävät usein 

informaatiota niin itsestä kuin toisesta
52

. Bouldingin
53

 mukaan keskeistä imagoille kansainvälisessä 

politiikassa ovat ideat turvallisuudesta ja turvattomuudesta. Imagot auttavat yksinkertaistamaan 

monimutkaista kansainvälistä ympäristöä sekä määrittämään toimijan valitsemia tapoja oman 

                                                        
48

 Cottam et al. 2004, 3. 
49

 Emt., 1. 
50

 Emt., 1–3. 
51

 Boulding 1956; Boulding 1959, 120–121. 
52

 Herrmann 2003, 286. 
53

 Boulding 1959. 
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turvallisuuden vahvistamiseen. Suuri määrä kansainvälisen politiikan kirjallisuutta tutkii imagoja ja 

tunnistaa imagojen merkittävyyden päätöksenteossa ja valtioiden käytöksen ennustamisessa
54

. 

Kuten Boulding, tämä kirjallisuus tunnustaa imagojen suuren roolin monimutkaisen kansainvälis-

poliittisen ympäristön yksinkertaistamisessa, havaintojen ohjaamisessa ja valtioiden välisessä 

käyttäytymisessä.  

 

Imagot ovat siis havaintomme suodattimia, jotka järjestävät ympäristöämme ja mahdollistavat 

ympäristömme ennustamisen ja siihen reagoimisen. Usein imagot toimivat stereotypioiden tavoin; 

ne sisältävät ”faktoja” joita pidämme tosina, mikä mahdollistaa ymmärryksemme toisen 

käytöksestä. Kansainvälisessä politiikassa käytettävällä imagon käsitteellä on vastaava käsitteensä 

kognitiivisessa ja sosiaalipsykologiassa jota nimitetään skeemaksi (scheme). Kognitiivisen 

psykologian perusolettamus on, että emme kykene prosessoimaan kaikkea sitä informaatiota, mitä 

ympäristöstämme saamme, joten käytämme imagoja (kategorioita, skeemoja, havaintomalleja) 

järjestääksemme ja yksinkertaistaaksemme maailmaamme. Skeemat ovat kognitiivisia rakenteita 

jotka muodostetaan ympäristöstä saadun tiedon järjestämiseksi
55

.  

 

Skeemateorian mukaan tietomme järjestetään klustereiksi, jotka auttavat meitä käsittelemään tiedon 

monimuotoisuutta vaikuttamalla tapaan jolla valitsemme, tulkitsemme, muistamme ja palautamme 

tietoa. Skeemat ohjaavat havaintojamme hylkäämällä tietoa, joka ei vahvista aiempaa 

tietämystämme, tai tulkitsemme uuden informaation jo olemassa olevan skeeman mukaisesti. 

Skeemateorian mukaan skeeman eri komponentit ovat vuorovaikutteisia, ja yhden komponentin 

tunteminen ohjaa toisten komponenttien tulkintaa.
56

 Toisin sanoen, se miten tulkitsemme jotain 

asiaa riippuu siitä, mitä me jo tiedämme asiasta tai miten me sen näemme. Lisäksi, skeeman 

komponenttien välinen suhde ehdottaa, että jopa abstraktia informaatiota tietystä asiasta tai 

toimijasta voidaan käyttää ymmärtämään, ennustamaan ja selittämään käytöstä sekä ohjaamaan 

omaa reaktiotamme.
57

 Muun muassa Herrmann et al.
58

 ovat kokeellisesti todistaneet, että valtioiden 

eri imagot vastaavat psykologiasta tuttua skeeman käsitettä – valtioiden imagot ovat siis skeemoja. 

                                                        
54
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 Bilali 2004, 4. 
57

 Fiske & Taylor 1991. 
58

 Herrmann et al. 1997. 



 

16 
 

Olettaen, että imagot ovat skeemoja, voimme ymmärtää paremmin valtioiden toimintaa sekä jopa 

ennustaa tulevaa käyttäytymistä. 

 

3.3. Imagoteoria  

 

Vaikka imagoja on käytetty laajalti kansainvälisen politiikan kirjallisuudessa valtioiden 

käyttäytymisen selittämiseen ja ymmärtämiseen, ja alan kirjallisuudessa on tunnustettu 

kognitiivisen käsitteellistämisen vaikutus, Herrmann et al.
59

 ottivat askeleen pidemmälle 

kehittäessään yhä formaalimpaa kansainvälisten imagojen teoriaa integroimalla psykologian 

teorioita kansainvälisiin teorioihin. Imagoteorian (image theory) kehittämisen tavoitteena oli pyrkiä 

ennustamaan ja ymmärtämään valtioiden käyttäytymistä kansainvälisellä areenalla
60

. Teorian 

perusolettamuksena on, että ulkopoliittiset valinnat ovat tulosta käytöksellisistä taipumuksista ja 

tunteista, jotka nousevat havaituista valtioiden välisistä strategisista suhteista. Herrmann et al.:n
61

 

formaalissa kansainvälisten imagojen teoriassa ehdotetaan, että kahden valtion välisten 

rakenteellisten suhteiden havainnointi herättää tunteita, jotka määrittävät imagot ja käytökselliset 

taipumukset. Imagoteoria tukeutuu funktionaaliseen skeemateoreettiseen lähestymistapaan 

ehdottaessaan, että imagoita käytetään käytöksen oikeuttamiseen sekä oman valtion ja kansakunnan 

positiivisen ja moraalisen imagon säilyttämiseen
62

. Tieto ja ymmärrys kansainvälisistä imagoista on 

tärkeää ymmärtääksemme ja ennustaaksemme valtioiden käyttäytymistä. 

 

Psykologisten argumenttien mukaan pyrimme kategorisoimaan ”toista” aina kun mahdollista, ja kun 

tämä tuntuu olevan mahdotonta, pyrimme silti vähintään sub-kategorisoimaan tai kategorisoimaan 

informaatiota useampaan eri olemassa olevaan tai uuteen malliin
63

. Käsitteessä sosiaalisesta 

identiteetistä kansainvälisessä politiikassa on kyse siitä, miten luokittelemme muut ja itsemme eri 

ryhmiin. Ryhmät, joihin itse kuulumme, ovat niin kutsuttuja sisäryhmiä (in-groups) ja ne, mihin 

                                                        
59

 Herrmann et al. 1997. 
60

 Bilali 2010, 275. 
61

 Herrmann et al. 1997. 
62

 Emt.. 
63

 Cottam 1994, 18–19. 
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muut kuuluvat, ovat ulkoryhmiä (out-groups). Imagoteorian valossa ryhmät käsitetään sosiaalisina 

kategorioina
64

.  

 

Eri ryhmien väliset konfliktit ovat keskeinen aihe poliittisessa psykologiassa ja esimerkiksi 

sosiaalipsykologiassa oletetaan, että kun yksilöt ovat tilanteessa, jossa on selkeä erotus ”meidän” 

(us) ja ”heidän” (them) välillä, taipumuksena on syrjiä ulkoryhmää (them) ja suosia sisäryhmää 

(us).
65

 Analyysia tehdessäni tämä on tärkeä pitää mielessä, sillä olettamukseni on, että tutkimukseen 

osallistuvat koehenkilöt saattavat kokea Yhdysvallat ulkoryhmäksi (them) ja kuuluvansa johonkin 

muuhun sisäryhmään (us). Haastateltavat saattavat myös tuntea yhteenkuuluvuutta ja suhtautua 

Yhdysvaltoihin osana ”samaa länttä”. Tajfelin
66

 mukaan sosiaali-identiteetti on se osa yksilön 

minäkäsitystä joka pohjautuu tietoon, että yksilö kuuluu johonkin sosiaaliseen ryhmään ja siihen 

liitettäviin arvoihin ja tuntemuksiin. Tajfel ja Turner
67

 toteavat, että ryhmien välinen syrjintä on 

tulosta siitä motivaatiosta, että halutaan arvioida oma sisäryhmä positiivisemmin kuin kohteena 

oleva ulkoryhmä. Useat tutkimukset ovat todentaneet tämän niin kutsutun sisäryhmän 

puolueellisuuden (in-group bias effect)
68

. 

 

Sosiaali-identiteettiin liittyvät argumentit ovat relevantteja imagoteorian yhteydessä, sillä ne 

ehdottavat, että sosiaaliset identifioinnit vaikuttavat imagoteorian koko viitekehykseen. 

Identifioinnin aste omaan valtioon ja kansakuntaan määrittää, mikäli havaitut rakenteelliset suhteet 

herättävät vahvoja tunteita ulkoryhmää kohtaan ja siten vaikuttavat imagon syntyyn.
69

 

Analysoidessani syntyviä kansainvälisen politiikan opiskelijoiden Yhdysvallat-kuvia tämä 

sisäryhmän puolueellisuuden mahdollisuus on hyvä pitää mielessä, olettaessani että tutkimukseen 

osallistuvat koehenkilöt kokevat kuuluvansa eri ryhmään ja sosiaaliseen kategoriaan kuin 

Yhdysvallat. Vaikka kansainvälisen politiikan opiskelijoiden sosiaalisen identiteetin tutkimus 

olisikin mielenkiintoinen tutkimusaihe, oman tutkimukseni rajoissa sitä ei ole mielekästä lähteä 

tarkemmin selvittämään. Lisäksi, imagoteorian mukaan havaitut strategiset rakenteelliset suhteet 
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ovat se peruselementti, josta tunteet, käytökselliset taipumukset ja imagot toisesta toimijasta 

syntyvät
70

. 

 

Analyyttisena konstruktiona imagon käsite kuvastaa suhteiden ja vuorovaikutusten ymmärrystä. 

Imagoteoreetikot eivät koe, että ihmisten näkemykset ovat stereotyyppeihin nojaavia, vaan että 

ymmärrys suhteesta voidaan esittää kolmiulotteisena yhdistelmärakenteena. Havaitut valtioiden 

väliset strategiset suhteet, joista imagot syntyvät, ovat yhdistelmä kolmea ulottuvuutta: havaittu 

tavoitteiden yhteensopivuus, käsitys suhteellisen vallan kapasiteetista ja arvio toimijan 

kulttuurisesta statuksesta
71

. Näistä kolmesta eri ulottuvuudesta havaitut eri muodot tuottavat 

erilaisia imagoja ja kuvia. Jokaisen imagon kuvaus heijastaa siis arvion muun muassa toisen 

kyvykkyydestä, motivaatiosta ja sisäisestä päätöksentekoprosessista
72

. Jokainen ulottuvuus 

määritellään suhteellisin termein; havainto toisesta valtiosta heikompana tai vahvempana, 

kulttuurisesti alempi- tai ylempiarvoisena, sekä tavoitteiden riippuvuussuhteesta määrittää yhtäältä 

näkemyksen toisesta, toisaalta itsestä
73

.  

 

Ensimmäinen ulottuvuus, tavoitteiden yhteensopivuus, viittaa toisen valtion asettamiin uhkiin tai 

mahdollisuuksiin. Tässä ulottuvuudessa on käytännössä kolme mahdollisuutta valtioiden väliseen 

suhteeseen: toinen toimija voi olla uhkaava, tarjota mahdollisuuden hyväksikäyttöön tai 

mahdollisuuden molemminpuoliseen tuottoon. Toinen ulottuvuus, valta, on ollut keskeinen 

muuttuja realistisissa teorioissa kuvattaessa valtioiden välisiä suhteita kansainvälisellä areenalla, 

mutta ainoastaan vallan kapasiteetin havainnointi ei riitä määrittämään poliittisia valintoja
74

.  

 

Kolmas ulottuvuus eli kulttuurisen sofistikaation arviointi on ollut olennaista sosiologisissa ja 

psykologisissa tutkimuksissa sekä rotu- ja etnisten konfliktien tutkimuksessa
75

. On oletettu, että 

arviot suhteellisesta kulttuurisesta statuksesta vaikuttavat arviointeihin suhteellisesta vallasta ja siitä 

uhasta tai mahdollisuudesta, jonka toinen valtio asettaa
76

. Kuitenkaan vielä ei ole tarkkaa 
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määritelmää siitä, mitkä kaikki kulttuuriset aspektit kuuluvat statuksen arviointiin. Herrmann ja 

Fischerkeller
77

 argumentoivat, että tärkeitä aspekteja tässä suhteessa ovat muun muassa havaitut 

kulttuurierot sellaisten normien suhteen, jotka koetaan relevanteiksi valtioiden välisessä suhteessa, 

kuten normit oikeudenmukaisuudesta ja vastavuoroisuudesta. Useat tutkijat
78

 ovat argumentoineet, 

että käsitys toisen kulttuurista, sen sivistyksen ja kehityksen asteesta sekä demokraattisuudesta, 

muodostavat perustavanlaatuisen kognitiivisen komponentin ulkopoliittisessa päätöksenteossa. 

Owen
79

 on todennut, että havainnot toisen valtion vihamielisistä tai ystävällisistä pyrkimyksistä 

voivat nousta aiemmista käsityksistä valtion kulttuurista liberaalina tai epäliberaalina, 

demokraattisena tai epädemokraattisena. 

 

Vaikka imagon käsite on kognitiivinen, liittyy siihen läheisesti myös tunne; tunteilla on rooli 

järjestäessämme informaatiota mielessämme
80

. Vaikka tunteiden rooliin ei kansainvälisessä 

imagoteoriassa ole laajalti syvennytty, niiden oletetaan olevan luonteinen osa teoriaa. Kun 

sosiaalisista kategorisoinneista keskustellaan, on taipumus asettaa painoa enemmän kognitiivisille 

prosesseille ja ominaisuuksille, kuten uskomukset, olettamukset ja tieto. Mutta selkeästi 

kognitiiviset ilmiöt kuten stereotypiat, tiedon prosessointi ja poliittinen päätöksenteko, kuten ketä 

äänestämme, sisältävät myös tunnekokemuksia. Cottam et al.
81

 mukaan on ehdottoman tärkeää, että 

poliittinen psykologia pyrkii ymmärtämään ja sisällyttämään myös tunteiden merkityksen 

kansainvälisessä politiikassa. 

 

Imagoteorian valossa Herrmann
82

 väittää, että yhdistelmä strategisten suhteiden kolmea 

ulottuvuutta nostattaa tunteita, jotka taas tuovat esiin valtioihin kohdistuvat kuvat (kuten 

Taulukossa 1 alempana). Myös Cottam
83

 ja aiemmin Scott
84

 argumentoivat, että imagoihin kuuluu 

emotionaalinen komponentti, joka nostattaa käytöksellisiä taipumuksia suhteessa havaittuun 

toimijaan. Ajatus siitä, että tunteet ovat ikään kuin välittäjiä havaintojen ja toiminnan välillä, on 

psykologisten tunneteorioiden pääargumentteja. Näiden tunneteorioiden mukaan
85

 tietyt tunteet 
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ovat tulosta tiettyjen tilanteiden ja tapahtumien arvioinnista. Tapa jolla tapahtumat havaitaan omien 

tavoitteiden ja intressien valossa sekä omien resurssien ja kapasiteettien valossa, määrittää tietyt 

tunteelliset reaktiot tilanteissa. Samoin toisen toimijan vastaavien ominaisuuksien havainnointi 

määrittää tunteelliset ja tätä kautta toiminnalliset reaktiot. Mackie et al.
86

 ovat johtaneet näitä 

tunneteorioita myös ryhmien välisiin suhteisiin, jolloin eri tilanteissa eri arviot tuottavat erilaisia 

tunnekokemuksia, jotka taasen tuottavat erilaisia reaktioita ja toimintamalleja (action tendencies) 

toista ryhmää kohtaan. 

 

Tunneteoriat ja niiden komponentit (arviot, tunteet ja toimintamallit) vastaavat imagoteorian 

käsitteitä havaituista rakenteellisista suhteista, tunteista ja toimintamalleista ja niiden 

keskinäisriippuvuudesta. Tuomalla tätä tunneteorian viitekehystä imagoteoriaan, otetaan yhä askel 

pidemmälle lisäämällä malliin funktionaalisuutta ja ennustettavuuden arvoa.
87

 Brewer ja 

Alexander
88

 hyödyntävät näitä teorioita yhdistämällä tunteet imagoteoriaan ja luomalla yleistetyn 

mallin ryhmien välisestä suhteesta. Suhteellisen vallan, tavoitteiden yhteensopivuuden ja 

kulttuurisen statuksen käsitteisiin liitetään psykologisissa tunneteorioissa tunnistetut vastaavat 

tunteet. Tämän mallin mukaan oletetaan, että tietyt tunteelliset kokemukset välittävät suhdetta 

rakenteellisten suhteiden ja toimintamallien välillä.  

 

Suhteen malli Tunne Toimintamuoto Imago 

Tavoitteiden yhteensopivuus 

Kulttuuri tasavertainen 

Valta tasavertainen 

 

Ihailu, luottamus 

 

Yhteistyö 

 

Liittolainen 

Tavoitteiden ristiriita 

Kulttuuri tasavertainen 

Valta tasavertainen 

 

Viha 

Rajoittaminen 

tai hyökkäys 

 

Vihollinen 

Tavoitteiden itsenäisyys 

Kulttuuri alempiarvoinen 

Valta alempiarvoinen 

Halveksunta, 

vastenmielisyys 

Hyväksikäyttö 

tai  “isällisyys” 

 

Riippuvainen 

Tavoitteiden ristiriita 

Kulttuuri alempiarvoinen 

Valta ylempiarvoinen 

 

Pelko, uhka 

Puolustuksellinen 

itsensä suojelu 

 

Barbaari 

Tavoitteiden itsenäisyys 

Kulttuuri ylempiarvoinen 

Valta ylempiarvoinen 

 

Kateus, paheksunta 

Vastarinta 

tai kapina 

 

Imperialisti 

Taulukko 1.  Imagoteorian rakenne-, tunne- ja toimintamalli.89 
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Taulukossa 1 kuvataan Brewer ja Alexanderin mallia muokaten ryhmien välisten tunteiden ja 

suhteiden mallia, sekä niitä vastaavat imagoteorian määrittämät imagot ja toimintamallit. Tämä 

taulukko tiivistää karkeasti yhteen koko teoriakeskustelun. 

 

3.4. Valtioiden imagot 

 

Kansainvälisen politiikan maailmankuvat muodostuvat Cottamin
90

 mukaan tietyistä identifioitavista 

valtioimagoista. Valtion kategorisointi on monimuotoinen psykologinen prosessi, johon ei kuulu 

ainoastaan toimijan ominaisuuksien listaus. Siihen vaikuttaa konteksti, jossa kategorisointia 

tehdään. Kontekstisidonnaiset havaintomme toimijan aikeista, voimasta ja kulttuurisesta 

sivistyksestä ovat kategorisoinnin pääkäsitteitä. Valtiot, jotka kategorisoidaan prototyyppiseen 

imagoon nähdään omaavan yksinkertaiset aikeet, joko uhkaavat (vihollinen) tai puolustukselliset 

(liittolainen). Mitä uhkaavampana valtion voima nähdään, sitä yksinkertaisempaan muotoon eli 

kärjistyneempään kategoriaan valtio järjestetään. Mitä kauempana valtio on prototyyppisestä 

imagosta, sitä monimutkaisempia ovat valtioon kohdistuvat havainnot. Myös täysin uudenlaisen 

mallin eli imagon syntyminen on mahdollista. Jokaisen kolmen strategisen suhteen arvioinnissa 

verrataan toista suhteessa itseemme, eli toista valtiota suhteessa omaamme.  

 

Psykologisten tutkimusten mukaan käytämme noin seitsemää imagoa (kategoriaa) ympäristömme 

järjestämiseen
91

. Valtioihin liitettävistä yleisistä imagoista on identifioitu vähintään viisi vastaavine 

ominaisuuksineen ja tunneprofiileineen. Nämä imagot ovat vihollinen (enemy), liittolainen (ally), 

riippuvainen (dependent), imperialisti (imperialist) ja barbaari (barbarian)
92

.  Nämä kuvat ovat 

imagoteoreetikkojen mukaan ne, jotka luultavimmin nousevat esiin nykyisen kansainvälisen 

kontekstin eri malleissa. Jokainen imago sisältää informaatiota valtion sotilaallisesta ja 

taloudellisesta voimasta, sen sisäpolitiikasta, tavoitteista verrattuna omaan kotimaahan ja sen 

kulttuurisen sivistyksen asteesta
93

. Cottam ja Cottam
94

 allekirjoittavat myös tunteiden roolin 

imagoteoriassa ja valtioihin liitettävissä imagoissa, identifioiden tunnelatauksia jotka voidaan liittää 

näihin ideaalityyppisiin viiteen imagoon.  
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Huomioitavaa on, että nämä viisi imagoa ovat arkkityyppejä
95

, eikä odotettavissa ole että 

tutkimuksen yhteydessä löytyvät kuvat vastaisivat täydellisesti näitä prototyyppisiä imagoja. Nämä 

imagot toimivatkin lähinnä oman tutkimukseni tulkinnan apuna ja mahdollisina vertailukohteina. 

Tästä syystä en myöskään esittele prototyyppisiä imagoja kovin laajasti tai syvällisesti, sillä työni 

painopisteenä on tutkimuksessa syntyvien imagojen uniikit narratiivit, joiden tulkinnalle haluan 

antaa tilaa ja vapautta sitoutumatta liikaa kärjistettyihin imagon prototyyppeihin. Kuten Herrmann 

& Fischerkeller
96

 pukevat hyvin sanoiksi, ideaalityypit ovat referenttejä joita vasten voidaan mitata 

empiirisiä löydöksiä, eivätkä pakkopaita, johon varsinaisia subjektiivisia havaintoja pakotetaan. 

 

3.4.1. Vihollinen 

 

Viholliskuva syntyy, kun kaksi valtiota nähdään kilpailevina mutta voimakapasiteetiltaan ja 

kulttuuriselta statukseltaan yhtä kykenevinä.  Toimijat kokevat uhkatuntemuksia toisistaan ja uhan 

ja epävarmuuden tunteet herättävät taipumusta pyrkiä uhan eliminointiin hyökkäyksen avulla tai sen 

hallintaan (containment).
97

 Vihollisvaltiolla koetaan olevan tyydyttämätön tarve dominoida ja 

tuhota. Se ja sen kansa nähdään kulttuurisesti outona ja pahana, mutta tarpeeksi sivistyneenä 

olemaan vaarallinen.
98

 Kuva toisesta erittäin vihamielisenä, kykenevänä salaliittoihin ja 

epäluotettavana oikeuttaa hyökkäystoimenpiteet vihollisvaltiota kohtaan
99

.  

 

Herrmann & Fischerkellerin
100

 mukaan vihollisen motiivit tuomitaan pahoiksi ja rajattomiksi, joihin 

voi kuulua erilaisia imperialistisia intressejä taloudelliseen, ideologiseen ja yhteisölliseen hallintaan. 

Vihollisen kapasiteettien suhteen nähdään, että mikäli se kohdataan vahvalla oppositiolla, paljastuu 

se niin kutsutuksi paperitiikeriksi. Tällainen uskottu sisäinen heikkous ohittaa empiiriset todisteet 

merkittävistä kapasiteeteista. Vihollisen päätöksentekoprosessissa johtajia sitoo yhteinen aihe 

(common cause) ja he ovat kykeneväisiä suunnittelemaan ja toteuttamaan monimutkaisiakin 

uhkaavia suunnitelmia.  
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Harle
101

 kirjoittaa: "Lyhin tapa määritellä 'vihollinen' on sanoa, että se on syvällisesti erilainen kuin 

minä tai me. Tämä erilaisuus voidaan ilmaista monella tapaa". Harlen lähtökohtana on, että 

yhteisöllinen elämä vaatii erottelua ystävän ja vihollisen välillä, toisin sanoen niiden välillä, jotka 

noudattavat lakia ja jotka rikkovat sitä. Kaikki erilaisuus ja erottelu ei kuitenkaan liity viholliseen; 

näin käy vasta sitten, kun ”meitä” ja ”heitä” aletaan pitää  syvällisessä mielessä erilaisina. Tällöin 

syntyy ajatus hyvän (me) ja pahan (he) vastakohtaisuudesta. Vieras ja erilainen muuttuu 

viholliseksi, jota on pelättävä ja jota on pidettävä uhkana. Harlen mukaan paha samastetaan 

erilaisuuteen, jolloin sen täydellinen tuhoaminen on sekä oikeutettua että velvollisuutemme 

mukaista. 

 

Viholliskuvaan liittyvässä tunneprofiilissa dominoivia ovat vihan ja vihamielisyyden tunteet. 

Vihollisen havaittu yhtä suuri voima- ja kulttuurinen kapasiteetti voi myös herättää kunnioitusta ja 

kateutta.
102

 Vihollisvaltion menestys koetaan epäreiluna, ja kun ikäviä asioita tapahtuu ja omia 

tavoitteita ei saavuteta, toimii vihollinen syntipukkina. Seuraukset toisen valtion asettamisesta 

stereotyyppisesti viholliskategoriaan väärin perustein tai väärinymmärrysten kautta voivat olla 

traagiset ja johtaa tarpeettomaan ja vaikeasti ylitsepäästävään turvallisuusdilemmaan.
103

  

 

Historiallinen esimerkki vihollisvaltion peilikuvaimagosta on Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton kylmä 

sota, jota on kansainvälisen politiikan kirjallisuudessa paljolti selitetty ja pyritty ymmärtämään 

viholliskuvateorian avulla. Kansainvälisen politiikan tutkijat keskittyivät pitkään ainoastaan 

vihollisen kuvaan, mutta Hermmann & Fischerkeller
104

 toteavat, että nykyisessä kontekstissa 

ainoastaan vihollisimagoon turvautuminen rajoittaa suuresti kognitiivisten perspektiivien 

analyyttista ja selittävää ulottuvuutta. Se pakottaisi meidät kuvaamaan kaikki kapasiteetiltaan suurin 

piirtein samantasoisten valtioiden rakenteelliset suhteet pohjimmiltaan uhkaan perustuvina 

turvallisuusdilemmoina.  
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3.4.2. Liittolainen 

 

Suhteessa viholliskuvaan, ystävän tai liittolaisen käsitettä ei ole tarpeeksi teorioitu kansainvälisessä 

politiikassa. Kansainvälisen politiikan tutkimuksen kentällä olemassa on paljon kirjallisuutta 

vihollisen imagosta, mutta vain vähän ystävän imagosta. Pinnallisesti ajateltuna tähän 

epätasapainoon tuntuu löytyvän empiirisiä ja teoreettisia syitä, kuten että vihollisuus on paljon 

suurempi ongelma kansainvälisissä suhteissa ja että historia kertoo, etteivät ystävyyssuhteet ole 

kovin pitkäkestoisia. Kovan linjan realistit näkevät tämän todisteena siitä, että ystävyyden etsiminen 

anarkiassa on utopistista ja jopa vaarallista. Mutta vastakkaisia teoreettisia ja empiirisiä 

argumentteja löytyy myös. Nykyään valtionmiehet viittaavat toisiin valtioihin usein ystävinä ja 

usein se heijastuu myös valtioiden käytöksessä. Esimerkiksi Yhdysvalloilla ja Iso-Britannialla on 

laajalti tunnustettu erityissuhde, joka näkyy valtioiden toiminnassa kansainvälisessä järjestelmässä. 

Oletettaessa, että valtiot havainnoivat kansainvälisen järjestelmän samalla tavoin, ovat viholliskuva 

ja ystävän kuva tällöin peilikuvat toisistaan
105

. 

 

Wendt
106

 näkee ystävyyden roolirakenteena, jossa valtiot odottavat toistensa noudattavan kahta 

yksinkertaista sääntöä: 1) riidat sovitellaan ilman sotaa tai sen uhkaa ja 2) jos toisen turvallisuutta 

uhataan, ystävä tulee avuksi. Wendt vie liittolaisuuden hieman pidemmälle toteamalla, että 

tällaisessa suhteessa valtiot ryhtyvät kollektiiviseen toimintaan sillä ne kokevat jakavansa samat 

uhat. Yhteistyö on viime kädessä itsekeskeistä ja päättynee kun yhteistä uhkaa ei enää ole. 

 

Imagoteorian mukaan kuva liittolaisesta syntyy, kun toimija näkee toisen tasavertaisena voiman ja 

kulttuurisen statuksen osalta, sekä omaavan yhteisiä tavoitteita ja intressejä. Toimijat näkevät 

suhteensa mahdollisuutena molemminpuoliseen voittoon ja tuottoon. Tätä kautta syntyy taipumus 

yhteistyöhön. Yhteistyötä edesauttaa, kun toinen nähdään hyväntahtoisena ja samankaltaisena, sekä 

sen johto positiivisena ja moraalisena. Tunneprofiili on positiivinen; luottamusta, kunnioitusta ja 

ihailua.
107

 Wendtin määritelmän lisäksi myös Cottam et al.
108

 näkevät, että usein liittolaisen suhteen 

myös koetaan, että toinen auttaa sekä uhan että mahdollisuuden edessä. 

                                                        
105

 Bronfenbrenner 1961. 
106

 Wendt 2003, 298–299. 
107

 Bilali 2010, 277. 
108

 Cottam et al. 2004, 52. 



 

25 
 

 

Herrmann & Fischerkellerin
109

 mukaan liittolainen on valmis tavoittelemaan molemminpuolisesti 

hyödyttäviä taloudellisia suhteita ja yhteistyöhön rauhanomaisissa yhteisissä ponnistuksissa suojella 

ja parantaa globaalia ympäristöä. Liittolaista motivoi samoissa määrin altruismi kuin omat intressit. 

Kapasiteettikuva liittolaisesta rakentuu kuvaan armeijasta, joka on orientaatiossaan 

puolustuksellinen ja tavoittelee hallituksen politiikkaa halukkaasti. Laaja patrioottinen kansa on 

valmis tekemään uhrauksia suojellakseen kansakunnan vapautta ja hallinnollisia instituutioita. 

Liittolaisen kapasiteettia vahvistaa hallituksen suosio kansan keskuudessa ja ulkomailla. Liittolaisen 

sisäinen järjestelmä on hyvin hallittu ja järjestetty, mutta valtavan monimutkainen ja usein hitaasti 

liikkuva sen monimuotoiselle taloudelle ja yhteiskunnalle tarjoamien lukuisten palveluiden myötä.  

 

3.4.3. Barbaari 

 

Muut kuin nämä edellä kuvaillut vihollisen ja liittolaisen imagot syntyvät molemmin puolin yhteen 

sopimattomista tavoitteista valtioiden välillä, jotka eroavat niin vallaltaan kuin statukseltaan ja näin 

ollen ovat asymmetrisiä arvioinneissaan. Kun toisen toimijan tavoitteet havaitaan ristiriitaisiksi tai 

sopimattomiksi omiin verrattuina, sekä toinen toimija vahvana voimakkuudeltaan mutta 

kulttuurisesti alempiarvoisena, ilmaantuu toimijasta barbaarinen imago. Havaittu kulttuurinen 

alemmuus herättää tunteita epävarmuudesta ja arvaamattomuudesta. Koetaan, että barbaarivaltio 

aikoo hyödyntää ylivaltansa viimeiseen pisaraan.
110

 Toinen osapuoli kokee omien resurssiensa ja 

asemansa uhatuksi ja saattaa havainnoida barbaariksi kokemansa valtion potentiaalisena 

maahanhyökkääjänä. Lisäksi tähän imagoon liitettäviin tunteisiin luetaan näkemys barbaarivaltiosta 

tuhoisana, pelottavana ja irrationaalina, jota johtaa erittäin emotionaalinen johto jotka kykenisivät 

hävittämään oman valtion pienimmästäkin syystä tai provosoinnista. Dominoiva tunneprofiili 

muodostuu pelosta.
111

 

 

Koska tällaisessa asymmetrisessa suhteessa ei ole välitöntä mahdollisuutta taistella niin voimakasta 

vastustajaa vastaan, kallistutaan parhaimpana strategiana eristäytymään, välttämään tai 
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vetäytymään
112

. Toinen strateginen ratkaisu on sovitteleminen, kunnes omaa valtakapasiteettia on 

saatu kasvatettua. Pyrkimys löytää liittolaisia
113

 on eräs tapa tässä rakenteellisessa suhteessa 

kasvattaa omaa kapasiteettia barbaarin uhkaa vastaan. Imagoteoreetikkojen
114

 mukaan jännitys 

passiivisen reaktion välillä, jossa joudutaan kenties uhraamaan omia arvoja tai tavoitteita ja 

aktiivisen reaktion välillä, jossa uhkana on tuhoutuminen, johtaa usein sovitteluun ainoana oikeana 

ja harkittuna toimintatapana. Tästä imagosta on joitain esimerkkejä kansainvälisissä konflikteissa, 

kuten israelilaisten näkemykset arabimaailmasta. Vaikka arabivaltiot eivät ole sotilaallisesti 

voimakkaampia kuin Israel, niiden suuret väestömäärät ja resurssiedut johtavat israelilaisten 

odotukseen siitä, että arabivaltioilla on mahdollisuus nousta voimakkaammiksi. Israel onkin 

hakenut liittoutumia niin Yhdysvalloista kuin Euroopasta. 

 

3.4.4. Imperialisti 

 

Toinen imagoteoreetikkojen määrittämä asymmetrinen imago on imperialistin imago. 

Imperialistista kuvaa synnyttää havaittu uhka toisesta toimijasta, joka koetaan valtakapasiteetiltaan 

voimakkaampana sekä kulttuurisesti joko korkeampiarvoisena tai samankaltaisena. Tällaiset 

tilanteet olivat melko yleisiä kolonialismin aikaan.
115

 Ero barbaarikuvaan on näkemys kulttuurisesta 

statuksesta. Imperialisti-imago kuvaa toisen erittäin sivistyneenä päätöksenteon ja instituutioiden 

osalta sekä kykeneväisenä monimutkaisiinkin strategioihin, mutta toisten ja erityisesti oman valtion 

resursseja hyväksikäyttävänä.  

 

Sillä imperialisti koetaan omaavan omaa valtiota paremmat kapasiteetit, ei sitä vastaan voida 

järkevästi hyökätä, mutta sen olemassaoloa voidaan vastustaa epäsuorin tavoin, kuten sabotoiden, 

tai suoremmalla vastustamisella, esimerkiksi kapinoimalla. Huomionarvoista on, että epäsuoraan, 

passiiviseen vastustamiseen voidaan lukea imagoteoreetikkojen mukaan myös esimerkiksi julkinen 

mielipide ja kritiikki. Imperialistin imago oikeuttaa taipumukset vastustamiseen ja kapinaan, jossa 

toinen nähdään kontrolloivana, hyväksikäyttävänä ja dominoivana.
116

 Taipumusta yhä vahvistaa 
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imperialistin imagon havainnointiin liittyvä tunneprofiili, jossa esiintyvät viha, kateus ja kauna.
117

 

Mielenkiintoista on, että Alexander et al.
118

 mukaan imperialistin imago sisällyttää myös 

uskomuksia, joiden mukaan jotkut oman valtion kansalaiset ovat ”myyneet itsensä” imperialistille 

ja heitä on käytetty imperialististen etujen saavuttamisessa.  Tällaisessa tilanteessa voisin kuvitella, 

että ryhmässä, johon kuuluu yksilöitä jotka omaavat joko liittolaisen tai imperialistin imagon, 

jälkimmäisen kuvan allekirjoittavat saattavat nähdä muut ryhmän jäsenet ”pettureina”. 

 

Herrmann & Fischerkellerin
119

 mukaan imperialistin altruistisen suurvallan ideologiaan 

suhtaudutaan kyynisesti, johon kuuluu vahva havainto tekopyhyydestä. Imperialistivallan nähdään 

olevan kiinnostunut ylläpitämään epätasa-arvoista maailmanjärjestystä, jossa se voi hyödyntää 

heikompiaan raakamateriaalien lähteenä, sijoitusalueena ja sen itsensä tuottamien hyödykkeiden ja 

kulttuurin markkina-alueena. Usein mikä tahansa tapahtuma, joka heikentää oman maan 

hyvinvointia, koetaan jälleen yhdeksi komponentiksi imperialistivallan kontrolloimassa salaliitossa. 

Oman maan eliitin nähdään ryhtyvän yhteistyölliseen suhteeseen imperialistin kanssa, jotta 

imperialistivalta tukisi eliitin asemaa sisäpolitiikassa. 

 

3.4.5. Riippuvainen 

 

Kolmas asymmetrinen arviointimalli syntyy, kun oma valtio nähdään toista paljon vahvempana ja 

kulttuuriselta statukseltaan huomattavasti korkeampana. Tämä riippuvaisen imago täydentää 

imperialistin imagoa. Riippuvuuskuva käsittää toisen valtion alempiarvoisena niin 

voimakapasiteetiltaan kuin kulttuuriltaan, mutta se nähdään mahdollisuutena oman tuoton ja voiton 

lisäämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen
120

. Sillä tällaista hyväksikäyttöä ei kuitenkaan koeta 

moraalisesti oikeaksi, muodostetaan kuva toisesta valtiosta hyvin omasta valtiosta riippuvaisena, 

joka tasapainottaa moraalisia rajoitteita
121

. Riippuvuuskuvan omaavan valtion kansa nähdään 

lapsenkaltaisena, kykenemättömänä tekemään ja implementoimaan omia päätöksiä ilman 

ohjausta
122

. Riippuvainen valtio on haavoittuvainen, epäjärjestelmällinen ja yleisesti tehoton vahvaa 
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ohjausta ja neuvoa kaipaava. Heräävät tunteet ovat sääli, halveksunta ja vastenmielisyys, tai 

isällinen suojelun halu. Tällainen suhde johtaa vahvemman valtion hyväksikäyttämään 

heikompaansa. Riippuvuuskuva toisesta oikeuttaa ja moralisoi tällaisen käytöksen, sillä se 

pienentää moraalisia estoja dominoida, kontrolloida sekä hyväksikäyttää. Riippuvuuskuva 

mahdollistaa oman valtion tulkitsemaan dominoinnin enemmänkin toisen valtion auttamisena kuin 

vahingoittamisena.
123

  

 

Imagoteoreetikot
124

 ovat kutsuneet riippuvuuskuvaa myös siirtomaaimagoksi ja ovat kokeneet sen 

vallinneen laajalti länsimaiden omaamia imagoja kolonisoiduista ja muista niin kutsutun kolmannen 

maailman maista (third world countries). Vaikka suoranainen siirtomaapolitiikka on 

maailmanlaajuisesti päättynyt, Herrmann et al.
125

 perustelevat siirtomaaimagon ajankohtaisuutta 

sillä, että imperialismin perintö vallitsee yhä kansainvälisessä järjestelmässä. Herrmann & 

Fischerkeller
126

 esittävät siirtomaaimagon sisältävän kaksi toisistaan poikkeavaa kuvaa riippuen 

siitä, havaitaanko siirtomaavaltiossa vallitsevan ”hyvät” vai ”pahat voimat”. Mikäli siirtomaassa 

vallitsevat edellä mainitut, koetaan sen kansa ”hyvää tahtoviksi lapsiksi”, jotka tarvitsevat 

opastusta. Infrastruktuurin säilyttämisessä puuttuu tarvittavat taidot ja kurinalaisuus. Valtio on 

toivottoman epäjärjestäytynyt ja tarvitsee ulkopuolista johtajuutta. Vaikka kuinka yritetään, 

yksinkertaisesti ei kyetä hoitamaan kansallisia asioita tehokkaasti ilman ulkopuolista apua. Johto on 

progressiivisen modernisoivaa ja sitä johdattelee kansan intressi. 

 

Mikäli havaitaan, että siirtomaaimagon omaavassa valtiossa vallitsevat ”pahat voimat”, nähdään se 

usein vihollisvaltion käsinukkena, jota johtaa paha diktaattori. Lahjattomilla lapsilla on 

ulkopuolinen tuki ja ohjaus etunaan. Maassa on terroristeja, joiden toimissa paljastuu heidän 

moraalinen heikkoutensa. Lapsellisia agitaattoreita, jotka ovat arrogantteja ja jotka sekoittavat 

dogmat ja iskulauseet älykkyyteen. Salaliittolaisia, jotka ovat ovelia ja nokkelia petoksessa ja 

terrorismissa ja agentteja, joiden oikeat syyt menestykseen perustuvat suhteisiin ulkomaalaisten 
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isäntien kanssa. Päätöksenteko on hyvin järjestäytynyttä kurinalaisiin yksiköihin, jotka seuraavat 

top-down -tyylistä päätöksentekoprosessia.
127

 

 

Vallitsevassa kansainvälisessä järjestelmässä pidän erittäin epätodennäköisenä, että riippuvaisen 

imago löytyisi tämän tutkimuksen empiirisestä datasta. Koen epätodennäköiseksi sen, että 

suomalainen yksilö kokisi Yhdysvallat sekä voimakapasiteetiltaan että statukseltaan 

alempiarvoisena kuin oman valtionsa. Teoreettisen viitekehykseni valossa on kuitenkin tärkeää 

esitellä myös tämä viides imagoteoreetikkojen tunnistama imago ja jättää tilaa 

epätodennäköisillekin havainnoille yksilön subjektiivisessa kokemuksessa. 

 

3.5. Teorian soveltaminen omassa tutkimuksessa 

 

Olen tähän mennessä antanut yleiskuvan poliittisesta psykologiasta, imagoteoriasta ja teoreettisen 

viitekehykseni peruskäsitteistöstä.  Seuraavaksi pyrin tarkentamaan sitä, miten tätä teoreettista 

viitekehystä käytännössä tutkimukseeni sovellan. Teoreettisen viitekehyksen pohjalta voin olettaa, 

että kansainvälisen politiikan opiskelijat subjektiivisesti ja kognitiivisesti kategorisoivat 

näkemyksensä ja havaintonsa Yhdysvalloista johonkin tiettyyn imagoon. Tämä imago syntyy 

rakenteellisen suhteen kolmen ulottuvuuden havainnollistamisen ja niihin liittyvien 

tunnekokemusten kautta. Rakenteellinen suhde sijaitsee Yhdysvaltain (them) ja kansainvälisen 

politiikan opiskelijan sosiaalisen ryhmän (us) välillä, olkoon opiskelijan omaksuma sosiaali-

identiteetti sitten eurooppalaisuus, suomalaisuus, tai muuhun ryhmään kuuluva.  

 

Teorian käytännöllistäminen näkyy erityisesti menetelmällisissä valinnoissani, jota seuraava 

kappale käsittelee tarkemmin. Tutkimusmenetelmäni on siis osittain hyvinkin teoriajohtoinen; 

kokoamani väiteotos jonka avulla subjektiiviset kategoriat syntyvät on koottu imagoteorian 

perustein ja väitteet käsittelevät nimenomaan niitä strategisia ja rakenteellisia suhteita sekä niihin 

liittyviä tunnekokemuksia, joista imagot teorian mukaan syntyvät. Aikaisemman tutkimuksen 

puitteissa ja teoriassa todennetut viisi valtion imagoa auttavat minua tutkimuksen yhteydessä 

löytyvien kuvien tulkinnassa ja mahdollisesti vertailukohtina, mutta tutkimuksessani annetaan myös 
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tilaa täysin uudenlaisten imagojen syntymiseen. Argumentti ei ole se, että toinen valtio voidaan 

nähdä ainoastaan imagoteorian jopa stereotypisoivina arkkityyppeinä, vaan kuten Max Weberin 

auktoriteettityypeissä
128

, imagot voivat toimia malleina joita vastaan yksilön varsinaista havaintoa 

peilataan.  

 

Mielenkiintoista onkin nähdä, mikäli oman tutkimukseni tulokset vahvistavat imagoteorian viittä 

arkkityyppi-imagoa, joiden oletetaan valtioiden välisissä suhteissa aina esiintyvän, ja mikäli näin 

on, mikä näistä prototyypeistä mahdollisesti eniten peilautuisi niihin kuviin, joita tutkimukseni 

yhteydessä löytyy. Kyseessä ei kuitenkaan ole empiirinen testi kansainvälisestä imagoteoriasta, 

vaan teoria toimii ennen kaikkena tutkimukseni viitekehyksenä, ei sen objektina.  
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4. Q-METODOLOGIA JA -TEKNIIKKA 
 

Lähestyn tutkimuskysymystäni laadullisen, ymmärtävän tutkimuksen näkökulmasta sosiaalisen 

konstruktivismin
129

 ontologisia ja epistemologisia lähtökohtia hyödyntäen. Sosiaalinen 

konstruktivismi tässä tutkimuksessa tarkoittaa ymmärrystä siitä, että todellisuus on sosiaalisesti 

rakentunut: toimillaan ihmiset uudistavat jatkuvasti todellisuutta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.  

Inhimillinen toiminta on minulle subjektiivista, omia aikomuksia ja päämääriä toteuttavaa, ja näin 

on mahdollista tutkia omista intresseistä kumpuavaa kansainvälistä toimijuutta. Tällaista sosiaalista 

elämää tutkiessa tarvitaan ymmärtävää tutkimusta, tutkimuksen kohteena olevan ilmiön selittämisen 

sijaan sitä pyritään ymmärtämään. Tämä vaatii eräänlaista eläytymistä tutkimuskohteeseen, siihen 

liittyvään henkiseen ilmapiiriin ja motiiveihin. Tutkimukseni asettuu näin aristoteeliseen, 

ymmärtävään tutkimustraditioon.  

 

Ilmiön syvempään ymmärtämiseen voidaan käyttää niin kutsuttua hermeneuttista otetta. 

Hermeneutiikka on teoria ymmärtämisestä ja tulkinnasta ja sen perustavanlaatuinen lähestymistapa, 

hermeneuttinen ymmärtäminen, tarkoittaa ilmiöiden merkityksen oivaltamista. Tässä 

avainkäsitteinä toimivat esiymmärrys ja hermeneuttinen kehä. Esiymmärrys on ilmiöstä jo aiemmin 

ymmärretty, joka toimii tulkinnan pohjana. Tästä ymmärtäminen etenee kehämäisenä liikkeenä, eli 

niin sanottuna hermeneuttisena kehänä.
130

 Tietoa hakiessa etenen teoriasta empiriaan ja takaisin 

teoriaan. Kyseessä on abduktiivisen päättelyn muoto, jossa tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelevat 

aineistolähtöisyys ja valmiit teoreettiset mallit viitekehyksineen
131

. Peilaan uutta ilmiötä aina 

aikaisempiin tietoihini. 

 

Tutkimusmenetelmäni on faktorianalyysiin ja behavioralistiseen psykologiaan pohjautuva, William 

Stephensonin jo 1930-luvulla
132

 kehittämä Q-metodologia. Brittiläisen fyysikko-psykologi 

Stephensonin tavoitteena oli vapauttaa psykologia R-metodologian kahleista ja mahdollistaa 

yksittäistapauksen ja yksilöiden itse suorittamien erojen tutkimus
133

. Hän kehitti lopulta laaja-

alaisen, yleisen subjektiivisuuden tieteellisen tutkimuksen menetelmän joka esitellään hänen 
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vuonna 1953 julkaistussa teoksessaan The Study of Behavior: Q-Technique and its Methodology. Q-

metodologia on siis tekniikka ihmisen subjektiivisuuden tutkimukseen
134

. Jokainen ihminen kokee 

maailman eri tavalla, ja Q-metodologia käyttää näitä subjektiivisia näkemyksiä rakentaakseen 

typologioita eri näkökulmista
135

.  

 

Stephenson
136

 linkitti ontologian (subjektiivisuus on havainnoitavissa käytöksen kautta) ja 

epistemologian (tarkka subjektiivisuuden mittaus vaatii että vastaukset kerätään operoivasti) 

kehittääkseen tieteellisen subjektiivisuuden tutkimuksen. Robbinsin
137

 mukaan Q-metodi on 

suositeltava tekniikka sillä se tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää mitä yksilöt ajattelevat tietystä 

aiheesta tai asiasta – heidän mielipiteensä, tuomionsa, ymmärryksensä jne. – joka ymmärretään 

heijastavan sitä kulttuurista, sosiaalista ja historiallista kontekstia, jossa tämä tieto on rakennettu.  

 

Q-metodi on ollut hyödyllinen lisä yhteiskuntatieteilijöiden työkalupakkiin ymmärtääksemme, 

miten ihmiset ajattelevat tietystä asiasta heijastaen sitä kulttuurista, sosiaalista ja historiallista 

kontekstia, jossa tämä tieto on rakennettu
138

. Sen koetaan soveltuvan erityisen hyvin tutkimaan 

subjektiivisten kokemusten, näkökulmien ja uskomusten laajaa ja monimuotoista skaalaa
139

. 

Samalla se helpottaa tutkittavan ilmiön samankaltaisuuksien identifioimisen, laajojen kategorioiden 

rakentamisen ja näiden kategorioiden välisen suhteen ja sisäisten mallien havainnoimisen
140

. 

Metodologiaa käyttävät erityisesti tutkijat, jotka ovat kiinnostuneita subjektiivisuudesta sosiaalisten 

rakenteiden ilmentymänä ja merkityksellistäjänä
141

. Vapaasti tässä yhteydessä muotoiltu 

tutkimuskysymykseni Mikä on kansainvälisen politiikan opiskelijan subjektiivinen näkemys 

Yhdysvalloista? on juuri sellainen Stainton Rogersin
142

 määrittämä tutkimuskysymys, joka on 

”kiinnostunut kuulemaan monia ääniä” ja johon Q-metodologia pystyy parhaiten vastaamaan. Q-

menetelmä on paikallaan tässä tutkimuksessa, koska kyse on käyttäytymisen ja subjektiivisen, 

operoivan toiminnan tutkimisesta. 
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Tässä vaiheessa on tärkeää avata subjektiivisuuden käsitettä. Subjektiivisuuden kirjaimellinen 

merkitys on yksilön näkökulma
143

. Traditionaalisen ja yhä dominoivan yhteiskuntatieteellisen 

määritelmän mukaan yksilö käsitetään yhä universaalisena ja rajatun rationaalisena agenttina. 

Subjektiivisuus on tämän agentin autonominen valinta, preferenssi ja suuntautuminen, jonka yksilö 

rakentaa elämänsä varrella. Tällainen subjektiivisuus on mitattavissa R-metodologian keinoin 

(muun muassa survey -tyyppiset kyselyt), ja sille voidaan antaa määritelmiä kuten liberaali tai 

konservatiivinen. Tätä käsitystä on kritisoitu mm. feminismin kannalta perustelemassa, että 

subjektiivisuus ei ole niin yksiselitteistä ja rakentuu usein sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja on 

alati muuttuva, sekä kattaa moniakin eri näkökulmia tietystä aiheesta.
144

  

 

Q-metodologia perustuu kahteen subjektiivisuuden premissiin: 1) yksilön subjektiivisuus on 

kommunikoitavissa toisille ja 2) subjektiivisuus lähtee aina itse-referenssistä (self reference)
145

. 

Subjektiivisuuden on usein käsitetty olevan vaikeaa, jopa mahdotonta tarkasti tutkia
146

. 

Stephenson
147

 torjui ajatuksen siitä, ettei subjektiivisuutta voisi tieteellisesti tutkia ja allekirjoitti sen 

sijaan ontologian, joka olettaa että subjektiivisuudella on mitattavissa oleva sisäinen rakenne, joka 

ei ole ymmärrettävissä vain keräämällä tiettyjä objektiivisia faktoja yksilöistä (kuten variaabeleita 

varallisuudesta, äänestystavoista tai ihonväristä). Sen sijaan subjektiivisuus on siinä sisäisessä 

referenssikehyksessä, jonka kautta yksilö kokee ympäröivän maailman
148

. Q-metodologiassa 

subjektiivisuus määritellään yksilön omaksi näkökulmaksi tietystä todellisesta tai havaitusta 

tilanteesta
149

. Stephensonille
150

 subjektiivisuudella on rakenne, joka on havainnollistettavissa 

yksilön käytöksen ilmaisussa. McKeown & Thomasin mukaan
151

 käytös on havainnollistettavissa, j 

siksi sitä voidaan myös mallintaa ja tutkia yksilön systemaattisesti ranki-järjestelemällä 

tarkoituksenmukaisesti kerättyä ärsykkeiden kokoelmaa. Q-metodologian perusoletus siis on, että 

määrittelemätön subjekti itse on kaiken merkityksen perusta ja se käsittelee mielentiloja tai 

ajattelutapoja, ei niinkään havaittavissa olevia tekijöitä. Kyse on subjektiivisen kokemuksen, tai 

yksinkertaistetusti ”minun mielestäni” -ilmiön tutkimisesta, minkä kautta pyritään ymmärtämään 

tutkimuksen kohdetta. 
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Q-metodologian kannalta huomionarvoista on se, että subjektiivisuus koetaan operoivana. 

McKeown & Thomas selventävät
152

, että subjektiivisuus on operoivaa ja että henkilön 

subjektiivisuus paljastuu vasta kun hän ilmaisee näkemyksensä jostain konkreettisesta omasta 

itsereferoitavasta lähtökohdasta. Jotta Q-tutkimusta voidaan pitää heijastuksena yksilön 

subjektiivisesta asemasta, meidän täytyy olettaa että subjektiivisuus, olisi se kuinka 

monimutkaisesti rakennettu, on operanttia. Operoiva subjektiivisuus on siis yksilön näkökulma 

”siinä hetkessä” suhteessa tiettyyn aiheeseen, ärsykkeeseen tai tilanteeseen. Se on tietoinen, yksilön 

kokema ja elämä ja siten tutkittavissa. Operoiva subjektiivisuutta ei voida vähentää vaan joukkoon 

luonteenpiirteitä ja tunnettuihin kategorioihin tietystä tapauksesta; se voi hyvin olla rakennettu 

useista ja huomattavasti ristiriitaisistakin mielipiteistä ja näkökulmista. Kuvat ja käsitykset tietystä 

asiasta tulevat monimutkaisista sisäisistä ristiriidoista jotka tukevat toisiaan ihmisten mielissä 

tavoilla jotka voivat yllättää tutkijan
153

.  

 

Q-metodin operoiva lähtökohta mahdollistaa tutkimuksen joka vastaa traditionaalisen 

yhteiskuntatieteen vaatimuksia siitä, että toisintavia tutkimuksia mielipiteestä voidaan suorittaa, 

mutta mahdollistaa myös kriittisten lähtökohtien edellyttämän projektin jossa kartoitetaan yksilön 

sisäistä pluralistista näkökulmaa
154

. Q-metodologia olettaa, että yksilö voi hyvinkin olla 

monimuotoisesti rakennettu tavoilla joita traditionaalisilla a priori -tyyppisillä kategorioilla 

(liberaali, konservatiivinen, mies, nainen) ei voida ymmärtää. Operoivalla lähtökohdalla voidaan 

olettaa, että sisäisesti fragmentoitunutkin yksilö voi mallintaa itseään Q-metodologisella 

kokoonpanolla
155

. 

 

Operoivassa subjektiivisuudessa tutkija ei ensisijaisesti ole ohjaamassa ja opastamassa tutkittavien 

kertomusta vaan tutkittavat itse määräävät kertomuksensa muodon
156

. Epistemologian tasolla tämä 

tarkoittaa, että osallistuja ei ole ensisijaisesti empaattisessa vuorovaikutuksessa tutkijan vaan 

tutkijan kokoaman väiteotoksen kanssa
157

. Mutta tutkijaa ei kuitenkaan ole täysin poistettu 

yhtälöstä. Robbins
158

 muistuttaa, että on naiivia ja mahdotonta perustaa Q-metodia täysin 
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empiiriseen objektiivisuuteen, jossa tutkija olisi kokonaan poistettu yhtälöstä. Tutkimus toisen 

subjektiivisuudesta on hänen mukaansa aina teoria-painotteista; tietouden luonne niin tässä kuin 

muissakin metodeissa ei mahdollista Q:ta täydelliseen tutkijan objektiivisuuteen. Tutkijan rooli on 

hermeneuttinen ja aktiivisesti läsnä oleva, erityisesti tuloksia tulkittaessa. Toki kysymys on myös 

tutkijan ja osallistujan kohtaamistilanteesta ja siinä tapahtuvasta sosiaalisesta konstruktiosta
159

. 

 

4.1. Keskusteluavaruus 

 

Q-tutkimus alkaa niin kutsutusta keskusteluavaruuden (concourse) käsitteestä. Tämä 

keskusteluavaruus tai väiteuniversumi kattaa kaikki tiettyä aihetta koskevat väitteet.
160

 Tutkija 

pyrkii hahmottamaan ja tarkastelee kiinnostuksensa kohteena olevaa sosiaalista rakennetta ja 

kommunikatiivisuutta, joka on rajaton. On siis tärkeää muodostaa selkeä kuva siitä, miten ja mistä 

puhutaan ja mitä eri näkemyksiä ja puolia keskusteluun liittyy. Tutkija etsii voimakkaasti 

subjektiivista ainesta sisältäviä väitteitä, jotka ilmaisevat mielipiteitä, asenteita tai arvoja. 

Subjektiivisiin väitteisiin ei siis kuulu tosiasiaväitteitä.
161

 On tärkeää tavoittaa väiteavaruudesta 

kaikki marginaalisetkin väitteet ja näkökulmat, jotta otanta olisi tarpeeksi kattava ja harkittu. 

Keskusteluavaruus voi kattaa useat lähteet ja mediat, kuten akateeminen ja tieteellinen kirjallisuus, 

populäärimediassa käyty keskustelu, aikaisemmat tutkimukset tai haastattelut
162

.  

 

Omassa tutkimuksessani keskusteluavaruus käsitti suomalaisessa kirjallisuudessa ja mediassa 

käydyn keskustelun Yhdysvalloista. Tarkastelin Suomessa käytyä keskustelua lukemalla 

artikkeleita, keskusteluja, kannanottoja ja lauselmia, niin tutkijoiden, toimittajien, asiantuntijoiden, 

valtionpäämiesten ja tavallisten kansalaisten näkökulmista. Lisäksi tarkastelin akateemista ja 

tieteellistä kirjallisuutta antiamerikkalaisuudesta sekä aiempia tutkimuksia Yhdysvaltain kuvasta, 

imagoteoriasta ja antiamerikkalaisuudesta. Tavoitteenani oli löytää mahdollisimman monipuolista 

amerikkalaisuutta koskevia väittämiä, jotka ovat vahvasti subjektiivisesti latautuneita ja 

tuntemuksia herättäviä. Rajasin tarkastelemani keskusteluavaruuden tarkoituksenmukaisesti lähinnä 
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viimeisiin 5 vuoteen, sillä minua kiinnostaa ajankohtaiset subjektiiviset näkemykset; mitä mieltä 

ollaan juuri nyt. 

 

4.2. Väiteotos 

 

Keskusteluavaruuteen tutustutaan ja poimitaan kysymyksenasettelun kannalta olennaisia väittämiä, 

kunnes saturaatiopiste saavutetaan, eli uusien materiaalien lukemisesta huolimatta uusia ajatuksia 

tai näkökantoja ei enää löytynyt. Tutkija kokoaa äärettömästä väiteuniversumista edustavan 

väiteotoksen (Q-sample), jotta lähempi tarkastelu olisi mahdollista. Tämä väiteotos on noin 200–

300 väitettä, jota myöhemmin rajataan helpommin hallittavaksi määräksi, yleensä noin 40–60 

väitteen otokseksi, joka edustaa hyvin väiteavaruuden oleellisemmiksi katsottuja piirteitä.
163

 

Tutkimuksen kannalta tärkeintä on, että väitteet ovat järkeviä ja tuovat tutkimukseen jotain uutta, ei 

niinkään niiden tarkka luku. 

 

Q-menetelmässä käytettävät väitteet voivat olla naturalistisia tai valmiita ready made -väitteitä. 

Edellä mainitut on muodostettu haastateltavien suullisista tai kirjoitetuista materiaaleista, 

jälkimmäiset muista kuin haastateltavien omista tuotoksista. On myös mahdollista koota väitteet 

hybridiotannalla molemmin keinoin. Keinoilla ei ole minkäänlaista paremmuusarvoa, joten tutkija 

valitsee tutkimukseensa sopivimman mallin. Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty valmiita väitteitä, 

sillä alustavia haastatteluja ei ole tehty. Lisäksi tässä tutkimuksessa on käytetty standardisoidun eli 

tiettyä teemaa valmiiksi käsittelevän Q-otannan väitteitä; Professoreiden Aalto ja Forsberg 

Helsingin yliopistolla kevätlukukaudella 2006 järjestämän Q-metodikurssin yhteydessä järjestettyä 

pilottitutkimusta antiamerikkalaisuudesta. 

 

Väitteet on kerätty suurimmaksi osin suomalaisesta populaarimediasta, jossa subjektiivista tekstiä 

oli eniten tarjolla ja keskustelu käynyt vilkkaimpana. Näitä areenoita olivat muun muassa useat 

temaattiset keskustelufoorumit, blogit ja mielipidekirjoitukset. Väitteitä kerättiin myös suurimmista 

suomalaisista päivälehdistä ja talouslehdistä (mm. Helsingin Sanomat, Kauppalehti) sekä 

aikakauslehdistä (mm. Suomen Kuvalehti), sekä asiantuntijalehdistä (kuten Ulkopolitiikka).  
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Väitteiden takaa löytyy niin tavallisia kansalaisia ja journalisteja kuin politiikkoja, asiantuntijoita ja 

akateemikkoja. Tällainen laajahko otanta oli hyödyllistä, jotta tutkimukseen saataisiin muodostettua 

kokonaiskuvaa sekä eri tasojen että ihmisryhmien näkökulmasta. Näiden materiaalien pohjalta 

luodun Q-otoksen jaottelivat 15 Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan pääaineopiskelijaa. 

Koetilanteissa tuotetut Q-jaottelut ovat tutkimuksen analyysiosuuden varsinainen aineisto. 

  

McKeown & Thomasin
164

 mukaan väiteotoksen valintaprosessiin voi käyttää kahta perustekniikkaa; 

strukturoitua ja ei-strukturoitua. Ei-strukturoitu, puhtaan empiirisen kiinnostavuuden perusteella 

koottu otos tarjoaa tutkimukselle useita näkökulmia ja havaintoja tutkittavasta aiheesta, mutta sen 

vaarana on, että se kärsii epätasapainoisesta ja puolueellisesta valikoinnista. Kuten Aalto
165

 toteaa, 

väitteiden keräämiseen ainoastaan niiden empiirisen kiinnostavuuden perusteella sisältyy se riski, 

että kerätään huomaamatta vain tietyn tyyppisiä väitteitä. Vaihtoehtoisesti strukturoidussa 

keräämisessä väitteet tarkoituksenmukaisesti kerätään kattamaan tasapuolisesti tietyt aiheet ja 

pyritään välttämään puolueellisuutta. Aallon
166

 mukaan tutkija voi pyrkiä rakentamaan keskustelun 

pääulottuvuuksia koskevan teoreettisen mallin tai valita väitteet oman tutkimusasetelmansa 

pohjalta. Cross
167

 mainitsee, että väitteet voidaan valita tutkimuskysymyksen valossa. Ja näin on 

toki syytäkin, jotta tutkimuskysymykseen saadaan vastattua.  

 

Tässä tutkimuksessa olen valinnut teoreettisen mallin mukaisesti kerätyn strukturoidun otoksen, 

jolloin otos muodostetaan systemaattisesti keskusteluavaruutta mahdollisimman tasapuolisesti 

kuvaavaksi. Muistettavaa on, että Q-metodologiassa ei ole mitään apriorisia operationaalisia 

määritelmiä; osallistujia eivät sido tutkijan omat teoriat ja hypoteesit. Kitzinger
168

 toteaa, että tutkija 

voi käyttää omaa ymmärrystään ja omia määritelmiään väiteotosta kootessaan, mutta tämä ei 

tarkoita sitä, että nämä hypoteesit sopivat yhteen tutkimusdatan kanssa tai ylipäätään ilmenevät 

siinä. Nämä hypoteesit eivät myöskään ehkäise muunlaisten tai odottamattomien näkökulmien 

ilmentymistä. Aalto
169

 korostaa, että vaikka tutkija valitseekin väitteet oman tutkimusasetelmansa 

tai käyttämänsä teorian pohjalta, ei tutkija suinkaan päätä, kuinka valittuihin väitteisiin tulisi 

suhtautua.  
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Näillä perustein olen muodostanut alla olevan taulukon (Taulukko 2) ja kerännyt väitteet sen 

mukaisesti ristiintaulukoimalla kahdella ulottuvuudella. Tavoitteeni ollessa se, että väiteotos 

heijastaisi tutkimaani keskusteluavaruutta, on väitteitä poimittu taulukon mukaisista aiheista eri 

painotuksin. Keskusteluavaruudessa painottuivat poliittiset kysymykset, joten suurin osa 

väiteotoksesta koostuu tämän solun väitteistä (21 kpl). Kulttuuri- ja talousasiat esiintyivät 

keskusteluavaruudessa melko lailla samassa mittakaavassa, tämä heijastuu myös väiteotoksessa 

(kulttuuriväitteet 12 kpl, talousväitteet 11kpl). Militarismia koskevat väitteet edustivat keskustelun 

marginaalia, joten niitä kerätty väiteotokseen vastaavasti pienin määrä (7 kpl). Lisäksi sarakkeen b 

”neutraalit” väitteet on tarkoituksenmukaisesti jätetty vähälle, sillä tavoitteena oli kerätä 

mahdollisimman subjektiivisesti latautunutta materiaalia, eivätkä kovin neutraalit väitteet olisi 

edistäneet tätä pyrkimystä. Halusin kuitenkin säilyttää tässä otoksessa muutaman 

faktaluontoisemman neutraalin väitteen (7 kpl) nähdäkseni, minkälaisia tulkintoja ja latauksia niille 

annetaan. Q-väiteotoksen suuruudeksi tuli näin 49.  

 

Tutkimuksen ensimmäinen väiteulottuvuus on keskustelun substanssi (politiikka, kulttuuri, talous ja 

militarismi) ja toinen erittelevyys väitteessä esiintyvän latauksen perusteella (positiivinen, neutraali, 

negatiivinen). Näin sain kartoitettua sekä eri substansseihin että ajatusmalleihin liittyviä väitteitä.  

 

 

Väitteen tyyppi 

 

 

a. positiivinen 

 

b. neutraali 

 

c. negatiivinen 

 

A. Politiikka 

 

 

Aa 

 

Ab 

 

Ac 

 

B. Kulttuuri 

 

 

Ba 

 

Bb 

 

Bc 

 

C. Talous 

 

 

Ca 

 

Cb 

 

Cc 

 

D. Militarismi 

 

 

Da 

 

Db 

 

Dc 

Taulukko 2. Q-otoksen strukturoitu malli. 
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Tämän taulukkomallin kautta on mahdollista löytää vastauksia tutkimuskysymyksiini, sillä tämän 

tyyppisistä väitteistä muodostetusta jaottelusta ilmennee tietynlainen Yhdysvallat-kuva positiivisine 

tai negatiivisine konnotaatioineen. A-kategoriaan kuuluvat siis esimerkiksi väitteet 21, 34 ja 13: 

21. Amerikkalaista yhteistyötä tarvitaan kansainvälisessä yhteistyössä: 

kansainvälisten konfliktien ratkaisussa ja mukana luomassa 

kansainvälisiä sopimuksia. (Aa) 

34. Yhdysvaltain johtoasema on kiistaton. Yhdysvaltojen johtoasema 

perustuu sen toimintakykyyn ja institutionaaliseen ja kulttuuriseen 

vaikutusvaltaan, joka rakentuu sotilaallisesta ja taloudellisesta voimasta. 

(Ab) 

 

13. Yhdysvallat on vaarallisin voima, jonka maailma on koskaan nähnyt. 

(Ac) 

 

B-kategoriaan väitteet 45, 46 ja 38: 

45. Yhdysvalloilla on myös paljon pehmeää valtaa, eikä vain 

populaarikulttuurin kautta: Yhdysvallat on ollut esimerkiksi 

demokratian, vapauden ja tasa-arvoisen vaurastumisen mahdollisuuden 

esikuva. (Ba) 

 

46. Amerikkalaiset ovat varmoja siitä, että heidän elämäntapansa on 

paras. (Bb) 

38. Amerikkalaiset uskovat vakaasti omaan erinomaisuuteensa sekä 

kansalliseen poikkeuksellisuuteensa. Nationalistinen sovinismi jyllää, 

kun amerikkalaiset pääsevät heiluttelemaan etusormiaan muulle 

maailmalle ja kertomaan miten ylivertaisia heidän kulttuurinsa ovat. 

(Bc) 

 

 

C-kategoriaan väitteet 16, 2 ja 29: 

 

16. Yhdysvallat ja Eurooppa jakavat yhtäläiset edut maailmankaupan 

esteiden raivaamisessa ja markkinatalouden edistämisessä. (Ca) 

 

2. Viimeistään vuonna 2050 Kiina on ohittanut Yhdysvallat maailman 

suurimpana kansantaloutena. (Cb) 

 

29. Yhdysvallat ajaa taloudellisessa järjestelmässä omia etujaan 

kehitysmaiden kustannuksella. (Cc) 

 

 

ja D-kategoriaan väitteet 14, 40 ja 44: 
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14. Amerikan sotilaallinen toiminta kansainvälisessä järjestelmässä 

historiallisessa perspektiivissä on ollut oikeutettua; Yhdysvalloilla on 

historiallinen velvollisuus toimia. Ylivoimaisen vallan mukanaan 

tuoman vastuun takia USA ei voi eikä sen pidä sanoutua irti muuhun 

maailmaan kohdistuvista velvollisuuksistaan. (Da) 

 

40. Yhdysvaltain puolustusmenot ovat suuremmat kuin muiden 

suurvaltojen yhteensä. Sillä on myös huimasti teknologista etumatkaa 

muihin ja ainutlaatuinen kyky ulottaa sotilaallinen voimansa kaikkialle. 

Siksi sotilaallista kilpailua ei ole odotettavissa. (Db) 

 

44. Sotilaallisen voiman mukaansa tempaamat amerikkalaiset tuntuvat 

unohtaneen ettei kaikkea voi ratkaista asein ja että ihmisillä on historia, 

uskonto ja maa. Amerikkalaiset taistelevat tankein ja pommein köyhiä ja 

nälkäisiä vastaan, jotka tarvitsisivat vain ruokaa, vettä, hyviä teitä, 

terveydenhuoltoa ja edes pientä kunnioitusta heidän kulttuuriaan ja 

uskontoaan kohtaan. (Dc) 

 

  

4.3. Osallistujat eli henkilöotos 

 

Väiteotos muuttuu kiinnostavaksi vasta, kun tutkija pääsee tarkastelemaan sen mielekkyyttä yksilön 

tasolla, eli analysoimaan siihen kohdistuvia subjektiivisia reaktioita. Kuten väiteotoksessa, 

osallistujaotoksessa (person sample; P sample) koehenkilöt valitaan harkinnanvaraisesti. Sickler et 

al.:n
170

 mukaan avain onnistumiseen on nimenomaan se, että valitaan soveltuva väiteotos ja 

soveltuva henkilöotos. Valinnassa painottuu se, että jokainen osallistuja voi potentiaalisesti tuoda 

jaotteluun erilaisen tai uuden mielipiteen. Q-metodin tarkoituksena on paljastaa sosiaalisia 

perspektiivejä, joten valitaan strategisesti osallistujia, jotka voivat tarjota laajan skaalan mielipiteitä, 

näkökulmia ja kommenttia eri lähtökohdista, sekä joilla on tarpeeksi kokemusta ja ymmärrystä 

asian tiimoilta. Q-metodin hienous on, että valitsemalla tarkasti, tarvitaan vain pieni määrä 

osallistujia. Osallistujat eivät välttämättä täydellisesti edusta kohdepopulaatiota: sen sijaan 

osallistujat valitaan, koska he omaavat piirteitä jotka kiinnostavat tutkijaa
171

. 

 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään ihmisjoukkoa, jolloin valittujen väitteiden ryhmittely paljastaa 

tämän ihmisjoukon käsityksistä tiettyjä diskursseja tai asenteita. Faktorianalyysin kautta 

                                                        
170

 Sickler et al. 2006, 357–362. 
171

 Wheeler & Montgomery 2009, 294. 



 

41 
 

muodostetut faktorit ovat henkilöiden asenteiden keskiarvoja ja siten ne mahdollistavat asenteiden 

vertailun huomioimatta henkilöiden lukumäärää. Tähän tutkimukseen on valittu 15 Tampereen 

yliopiston kansainvälisen politiikan pääaineopiskelijaa. Voimme olettaa, että kansainvälisen 

politiikan pääaineopiskelijalla on tarpeeksi kattava ymmärrys aihealueesta, jotta hän kykenee 

osallistumaan tutkimukseen, ja ennen kaikkea tämän ymmärryksen kautta syntynyt mielikuva 

Yhdysvalloista, jotta hän voi tarjota tutkimukseen jotain uutta. Lisäksi voimme olettaa, että 

kansainvälisen politiikan opiskelijat ovat mahdollisia tulevia yhteiskunnan päättäjiä tai ainakin 

yhteiskunnan aktiivisia jäseniä, joiden subjektiiviset tai kollektiiviset näkemykset voivat vaikuttaa 

Suomen ja Yhdysvaltain väliseen suhteeseen. Aiemmat imagoteoriaa testanneet tutkimukset
172

 ovat 

onnistuneesti käyttäneet henkilöotoksena yliopisto-opiskelijoita Yhdysvallat -kuvien 

määrittämiseen. Q-metodologiaan joskus liitetyt yleistämisen ongelmat eivät ole olennaisia tässä 

tutkimuksessa, sillä tarkoituksena on kartoittaa juuri Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan 

opiskelijoiden Yhdysvallat -kuvaa ja tähän käy valitsemani henkilöotoksen näkökantojen 

selvittäminen.  

 

 

Kuva 1. Kaavio henkilöotoksen opiskeluvaiheesta. 
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Pyrin valitsemaan mahdollisimman tasapuolisesti miehiä ja naisia, sekä valitsemaan sellaisia 

henkilöitä, joilla on jonkinlaista subjektiivista kokemusta Yhdysvalloista. Lisäksi pyrin valitsemaan 

opiskelijoita erilaisista poliittisista taustoista ja eri opintovaiheista. Tutkimukseen osallistui kuusi 

miestä ja yhdeksän naista. Henkilöotoksen ikäjakauma oli 23–32 vuotta. Osallistujat täyttivät 

lyhyen taustatietolomakkeen (Liite 2), jossa selvitettiin poliittista taustaa, omaa arviota vastaajan 

Yhdysvallat -tuntemuksesta ja opiskelutietoja. Osallistuneista suurin osa oli opinnoissaan 

maisterivaiheessa, mutta henkilöotokseen kuului myös muutama kandidaattiopiskelija sekä yksi 

vastavalmistunut maisteri että yksi jatkotutkintoa suorittava tohtoriopiskelija (ks. Kuva 1). 

 

Kaikilla vastaajilla oli jonkinlaista kokemusta Yhdysvalloista. Suurimmalle osalle Yhdysvallat oli 

suuressa roolissa omissa opinnoissa ja sitä kautta erityisesti Yhdysvallat kansainvälisen politiikan 

toimijana oli tullut tutuksi. Kaikille Yhdysvallat oli jokapäiväinen mediailmiö, jota seurattiin 

aktiivisesti joko informaatiomedian tai populaarikulttuurin kautta. Muutamalla oli amerikkalaisia 

ystäviä tai tuttuja. Harva oli matkustellut Yhdysvalloissa, mutta jopa kaksi vastaajaa oli asunut 

Yhdysvalloissa jonkin aikaa. Tämän taustakyselyn kautta pystyin arvioimaan, että jokaisella 

vastaajalla oli tyydyttävät tiedot ja ymmärrys Yhdysvalloista ja monella syvällisempää tietoa ja 

kokemusta Yhdysvalloista kansainvälisessä politiikassa sekä sen yhteiskunnasta ja kulttuurista. 

 

4.4. Koetilanne ja Q-jaottelu 

 

Koetilannetta varten väittämät numeroidaan ja kirjoitetaan luottokortin kokoisille pahvikorteille. 

Subjektiiviset reaktiot saadaan esiin, kun tutkimukseen pyydetyt osallistujat ryhmittelevät väitteet 

Q-jaotteluksi (Q-sort). Jaottelutilanteessa koehenkilöt jaottelevat väitteet omien subjektiivisten 

arvostustensa mukaisesti annetulla asteikolla, jaotteluohjeen mukaan
173

. Tässä tutkimuksessa 

käytettiin perinteistä Q-jaotteluohjetta “Järjestä väitteet siten, että lopputuloksena syntyvä Q-

jaottelu mallintaa subjektiivista, sinulle ominaista näkökulmaa”
174

. Q-jaottelu antaa koehenkilölle 

tilaa rakentaa kuvan omasta näkökulmastaan ja tulkita jokaisen väitteen omalla tavallaan
175

.  

Toisaalta Steelman & Maguire
176

 korostavat, että tämä metodologia olettaa täydellistä 
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kommunikaatiota – sitä, että sanat, lauseet ja kieli merkitsevät samoja asioita samoille ihmisille. 

Olen itse eri mieltä, sillä kieli on mielestäni aina tulkinnanvaraista ja rakentuu vuorovaikutuksessa. 

Lisäksi väitteiden määrä tasoittaa tilannetta. Koetilanne tarjoaa kahdenkeskisen interaktiivisen 

tilanteen, joka korostaa dialogia ja ymmärrystä. Kun tutkija on mukana koetilanteessa ja dialogin 

syntyminen on mahdollista ja suositeltavaa, on tutkijan helpompi ymmärtää se konteksti, jossa 

tulokset esiintyvät
177

. Tutkijan ei kuitenkaan tulisi tulkita väittämiä koehenkilön puolesta, eikä 

osallistua tai avustaa haastateltavaa jaottelun tekemisessä.  

 

Koetilannetta varten painoin väitteet pahvikorteille. Pyysin koehenkilöitä ensin jaottelemaan kortit 

kolmeen pinoon, alustavaan kategoriaan, sen mukaan, ovatko he väittämien kanssa samaa, eri vai ei 

mitään mieltä (neutraali)
178

.  Tämän jälkeen osallistujia pyydetään yleensä suorittamaan Q-jaottelu 

enemmän tai vähemmän tarkasti noudatetulla, normaalijakaumaa muistuttavalla pakotetulla 

jakaumalla. Esimerkiksi 30–40 väitteen otoksessa sopiva jakauma yleensä on -4 – +4.
179

 Tässä 49 

väitteen tutkimuksessa käytettiin pakotettua jakaumaa -5 – +5 (Ks. kuva 2). Jakauman muoto on 

sekä metodologisesti että tilastollisesti merkityksetön. Pakotetun valinnan metodin (pakotettu 

matriisi) käyttö varmistaa sen, että osallistujat harkitsevat huolellisemmin omaa näkökulmaansa
180

 

ja miettivät systemaattisemmin sitä, miten he asettavat väittämät suhteessa toisiinsa
181

. Q-

tekniikassa on kyse kannanmäärittelystä suhteessa muihin väitteisiin, eli niiden kontekstissa. Kantaa 

ei siis tule muodostaa yksittäisten väitteiden, vaan niiden vertailun perusteella.  

 

Henkilöt jaottelevat väittämät matriisiin ääripäistä toiseen (vahvasti samaa mieltä/lähimpänä omaa 

näkökulmaani – vahvasti eri mieltä/kauimpana omasta näkökulmastani). Tarkoituksena on, että 

molempiin ääripäihin asetetaan vain muutama väite ja loput keskivaiheille kunnes kortit ovat loppu, 

eli asteikon ääripäihin tulee vähiten väitteitä ja keskelle kumulatiivisesti nollan alle eniten.
182

  

Jakauman keskellä oleva nolla ei ole keskiarvo, vaan niin sanottu merkityksen neutraali alue ilman 

psykologista merkitsevyyttä.
183

 Koehenkilöt saavat vapaasti verrata kortteihin painettuja väitteitä 

toisiinsa tai vaihdella niiden paikkaa, kunnes ovat tyytyväisiä lopputulokseen. Tämä osoittaa Q-
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tekniikan dynaamisen interaktiivisuuden. Q-otannassa tutkijalle tarjoutuu rikas käyttäytymisotanta 

ja laaja konteksti, jossa tehdä johtopäätöksiä. Brownin
184

 esimerkin mukaisesti 33 väitettä on 

mahdollista sijoittaa monin eri tavoin, 11000 kertaa useammalla tavalla kuin maailmassa on 

ihmisiä. Näin ollen huoli pakotetun jakauman rajoittavuudesta on tarpeeton. Lopuksi Q-jaottelu 

kirjataan tulosliuskalle (Ks. Liite 1).  

 

Vähiten               Eniten 

näkökulmani               näkökulmani 

mukainen               mukainen 
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

           

           

          

         

       

    

  

 

Kuva 2. Tässä tutkimuksessa käytetty pakotettu matriisi 49 väitteen jaottelulle. 

 

Koehenkilöt saivat vapaasti kommentoida väittämiä jaottelun aikana ja halutessaan perustella 

sijoitteluitaan. Jaottelutilanteen jälkeen pyysin koehenkilöitä kommentoimaan niitä väittämiä, jotka 

he ovat asettaneet kumpaankin ääripäähän, sekä niitä väittämiä, jotka he ovat kokeneet 

vaikeimmaksi jaotella
185

. Tällainen loppuhaastattelu on suositeltavaa
186

 ja sen avulla minun on 

helpompi tulkita tuloksia. Interaktiivisessa koetilanteessa kävi ilmi, miten tärkeää väitteiden 

huolellinen muotoilu on. Vaikka pyrin parhaani mukaan hiomaan väiteotostani siten, ettei niissä 

esiintyisi toistoa tai peilikuvaväitteitä, muutamat moniosaiset väitteet osoittautuivat osallistujille 

haastaviksi jaotella. Usein tilanne oli se, että osallistuja oli vahvasti samaa tai eri mieltä väitteen 

alku- tai loppuosan kanssa, mutta ei väitteen muiden osien kanssa. Näissä tilanteissa pyysin 

koehenkilöitä jakamaan kanssani ne perusteet, millä loppujen lopuksi väite jakaumalle asetetaan. 

Koen, että tästä haasteesta huolimatta koetilanteet olivat onnistuneita ja että kokoamani väiteotos 

                                                        
184

 Brown 1980. 
185

 Näin ovat tehneet esim. Shinebourne & Adams 2007, 212. 
186

 Aalto 2003, 121. 



 

45 
 

toimi hyvin mielekkään tutkimusaineiston koonnissa. Lisäksi tämä tutkimus on opinnäyte ja 

luonteeltaan pilottitutkimus, jolloin pienen otoksen yhteydessä tällaisten havaintojen tekeminen ja 

raportointi lisää tutkimuksen validiteettia. 

 

4.5. Korrelaatio ja faktorianalyysi 

 

Aineiston analyysin ja tulosten tulkinnan yhteydessä käytetään kvantitatiivista tekniikkaa, 

faktorianalyysia. Näin mahdollistetaan haastatteluaineiston jäsentäminen kvantitatiivisesti, 

tehokkaasti käyttäen menetelmiä toisiaan täydentävästi. Faktorianalyysin peruskäsite on korrelaatio, 

joka tarkoittaa kahden muuttujan välistä riippuvuuden astetta. Korrelaation ollessa voimakasta, 

voidaan muuttujan arviosta päätellä toisen muuttujan arvot melko täsmällisesti. Korrelaation ollessa 

heikko, ei muuttujien välillä ole yhteisvaihtelua.
187

 Tutkimuksen seuraava vaihe on etsiä 

korrelaatioita koehenkilöiden jaotteluista. Näin havainnollistetaan sitä, onko jaotteluilla keskenään 

yhteneväisyyksiä. Jaotteluiden väliltä etsitään ennen kaikkea perheyhtäläisyyksiä eli faktoreita; 

millaisia asenneulottuvuuksia, representaatioita tai diskursseja osallistujat heijastelevat Q-

jaotteluissaan
188

.  

 

Näistä Q-jaotteluista luodaan tietokoneohjelman avulla korrelaatiomatriisi ja matriisin rakennetta 

analysoidaan faktorianalyysilla
189

. Faktorianalyysin avulla identifioidaan taustalta löytyviä 

muuttujia, jotka kuvaavat erilaisuuksia ja samankaltaisuuksia suuremmassa muuttujaryhmässä – Q-

metodissa Q-jaottelut ovat muuttujia ja faktorianalyysi jakaa ne tiettyyn määrään faktoreita, jotka 

kuvaavat erilaisia sosiaalisia perspektiivejä
190

. Näiden faktoreiden tutkiminen ja tulkinta antaa 

tutkijalle mahdollisuuden löytää yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia näkökulmissa
191

. Tässä 

tutkimuksessa käytetään ohjelmaa PQMethod, joka tuottaa osallistujien eri Q-jaotteluista latausten 

mukaan yhteneväisiä yksittäisiä faktoreita, jotka toimivat tulkinnan lähteenä. 
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Faktorilatauksen suuruus kertoo kuinka paljon faktorin avulla pystytään selittämään havaitun 

muuttujan vaihtelusta. Lataukset saavat arvoja -1 ja 1 välillä. Mitä lähempänä latauksen itseisarvo 

on yhtä (1) sitä vahvemmin muuttuja latautuu faktorilla (eli sitä paremmin faktori selittää muuttujan 

vaihtelua). Jos muuttujan lataus on arvoltaan negatiivinen, kertoo se ainoastaan sen, että muuttujan 

arvot korreloivat negatiivisesti faktorin arvojen kanssa.
192

 Vaikka faktoreiden muodostamisessa ja 

tulkinnassa käytetään apuna matematiikkaan pohjaavia kriteerejä, on kyseessä silti ensisijaisesti 

laadullinen prosessi. Tulkinnan lähtökohtana on samalle faktorille sijoittuneiden henkilöiden eri 

väitteille antamien pisteytysten (faktoripisteiden) painotettu keskiarvo. Näistä muodostuu faktoria 

kuvaava faktoripisteiden matriisi eli idealisoitu Q-jaottelu. Faktorin ideaaliedustajan korrelaatio 

faktorin kanssa on siten 1.0; korrelaatio -1.0 kuvaa päinvastaisesti osallistujaa, joka on jaotellut 

kaikki väitteet täsmälleen eri tavalla kuin faktorin jäsenet ja on siis täysin eri mieltä faktorin kanssa. 

Faktoreiden tulkintaprosessissa kiinnitetään huomiota pääsääntöisesti vain väitteisiin, jotka saavat 

faktorilla korkeita positiivisia ja negatiivisia arvoja.
193

 

 

Faktori on siis ymmärrettävissä sen edustaman ”ideaalivastaajan” suorittamana Q-jaotteluna Ennen 

tulkintaa suoritetaan faktoreiden rotaatio, jossa faktorianalyytikot käyttävät melkeinpä universaalisti 

objektiivisia rotaatiomenetelmiä, kuten varimaxia ja quartimaxia. Tässä tutkimuksessa on 

hyödynnetty varimax -rotaatiomenetelmää. Viimeiseksi on laskettu faktoripisteet, jolloin jokainen 

Q-otoksen väite on pisteytetty jokaisella faktorilla. Pisteytys helpottaa faktoreiden merkityksen 

ymmärtämistä ja tulkintaa muodostamalla faktoripistetaulukon sekä selvittämällä tunnusomaiset 

väitteet, jotka erottuvat jokaisesta faktoriparista. Faktori kertoo sen heijastaman narratiivin 

kannanotoista kuhunkin väitteeseen, eli mitä väitteitä kannatetaan, mitkä ovat yhdentekeviä ja mitä 

vastustetaan. Eri narratiivien kartoittamisen ohella voidaan tarkastella myös niiden yhtymäkohtia ja 

etsiä konsensusväitteitä. Faktoripisteiden lisäksi tulkinnassani käytän myös loppuhaastattelussa 

saatuja kommentteja ja teoriaa, jotka integroin jokaisen faktorin narratiiviin.  

 

Faktoreiden tulkinta nähdään hermeneuttisena prosessina
194

, jossa tutkijan tulkinnallinen piirre 

korostuu. Tutkijan tulkinnanvaraisuutta kuitenkin sitoo osallistujien subjektiivinen panos jaottelussa 
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ja loppuhaastattelussa
195

. Tästä syystä Q-metodologian voidaan nähdä sisällyttävän vähemmän nk. 

tutkijan puolueellisuutta (researcher bias) kuin muissa tulkinnallisissa menetelmissä. Q:ta 

käytetäänkin nimenomaan tästä syystä: se on ainoa tekniikka jossa osallistujat omaavat 

koetilanteessa vallan – faktori ei voi syntyä elleivät osallistujat jaottele väitteitä faktorin synnyn 

edellyttämällä tavalla
196

. Avainpiirre Q-tulkinnassa on sen holistinen ja suhteellinen 

suuntautuminen niin osallistujilla antaessaan väitteille merkitystä jaotteluissaan kuin tutkijalla 

tulkitessaan merkitystä jaotteluista koostuvista faktoreista
197

. 

 

  

                                                        
195

 Shinebourne & Adams 2007, 213. 
196

 Kitzinger 1999, 269. 
197

 Danielson 2009, 220. 



 

48 
 

5. ANALYYSI JA TULKINTA 
 

Tutkimuksen data-analyysi alkoi faktorianalyysin tekemisestä PQMethod -ohjelmalla ja jatkui 

analyysin tulosten tulkinnalla. Tutkimuksen aineiston suhteellisen pienen koon (15 jaottelua) 

johdosta koin tarpeelliseksi säilyttää tulosten raportoinnissa useamman faktorin, jotta eri 

näkökannat Yhdysvalloista tulisivat varmemmin esille. Olen säilyttänyt faktorianalyysin 

tuottamasta kahdeksasta faktorista neljä, joille suurin osa osallistujista määrittäen sijoittuu 

eigenvalueiden ollessa samalla yli yhden
198

. Faktorit selittävät 65 prosenttia aineiston eli Q-

jaottelujen variaatiosta. 

 

 

Osallistuja 

 

 

Faktorit / näkökulmat 

   A                               B                              C                               D       

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

X8 

X9 

X10 

X11 

X12 

X13 

X14 

X15 

0.79 

0.38 

0.27 

-0.08 

0.53 

0.10 

0.44 

0.12 

0.07 

0.66 

0.59 

0.56 

0.25 

0.60 

0.20 

-0.17 

0.57 

0.83 

0.84 

0.44 

-0.00 

-0.12 

0.15 

-0.02 

0.31 

0.23 

0.50 

0.35 

0.42 

0.83 

0.28 

0.38 

-0.04 

0.11 

0.05 

0.78 

0.49 

0.79 

0.23 

-0.08 

0.17 

0.25 

0.58 

0.27 

0.05 

0.05 

-0.08 

-0.03 

0.03 

0.32 

0.14 

0.41 

0.29 

0.86 

0.26 

-0.08 

0.25 

-0.28 

-0.24 

-0.05 

eigenvalue 5.47 2.22 1.18 1.07 

% variaatiosta 19 22 15 9 

Taulukko 3. Osallistujat ja faktorilataukset. Lihavointi tarkoittaa merkittävää latausta, eli tämä osallistuja määrittää 

kyseistä näkökulmaa. 
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Väite 

Faktori 

A B C D 

1 1 -2 -1 3 

2 5 2 5 -1 

3 0 4 -2 0 

4 -1 1 -2 -4 

5 -3 -3 1 0 

6 1 5 3 1 

7 4 2 2 2 

8 2 -4 -4 -4 

9 1 -3 4 -1 

10 0 -4 -4 -2 

11 2 3 -1 0 

12 0 -2 0 4 

13 -5 -5 -3 5 

14 -2 2 0 -5 

15 -3 1 2 -2 

16 1 3 0 1 

17 1 1 -1 -1 

18 -2 -1 1 0 

19 -1 -4 -3 -2 

20 3 0 2 3 

21 5 5 4 -1 

22 -4 0 -4 -4 

23 3 -1 3 2 

24 -3 -1 3 -1 

25 -1 0 0 -3 

26 -4 -5 0 0 

27 -1 0 -2 -3 

28 3 2 -1 2 

29 -1 3 4 5 

30 2 1 -4 3 

31 -2 -3 1 4 

32 -4 0 -3 -3 

33 -1 0 -5 3 

34 -3 4 1 1 

35 -5 -1 -1 1 

36 0 -2 2 2 

37 -4 -1 -5 -2 

38 4 0 1 0 

39 0 1 4 4 

40 0 3 -2 -4 

41 2 -3 2 1 

42 2 2 -2 -5 

43 -2 -2 0 -2 

44 1 -4 3 -1 

45 0 4 -1 0 

46 3 -1 0 2 

47 4 4 5 4 

48 4 1 1 1 

49 -2 -2 -3 -3 

Taulukko 4. Faktoripisteet eli idealisoitu Q-jaottelu. 

 

Taulukot 3 ja 4 kuvaavat pääkomponenttianalyysilla suoritetun faktorianalyysin ja varimax -

rotaation tuottamia neljän faktorin faktorilatauksia sekä joka väitteelle laskettuja faktoripisteitä
199

. 

Kaksi faktoreista on nimetty imagoteorian prototyyppejä soveltaen, toiset kaksi lähinnä niitä 

määrittävien väitteiden ja sitä kautta muodostettujen narratiivien kautta, sillä niitä ei kovin suoraan 

voinut perustaa imagoteorian tunnistamien prototyyppien varaan. Näin ollen tämän tutkimuksen 

operationaalisesta datasta löytyy uusia tyyppejä. 

 

Haastateltavat olivat samaa mieltä kahdeksasta väitteestä, jotka täten muodostuivat 

konsensusväitteiksi. Kaikki haastateltavat jakoivat saman realpolitik -ajatuksen siitä, että 

Yhdysvallat toimii omien valtapoliittisten ja taloudellisten etujensa ohjaamana (7)
200

. Tätä 
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perusteltiin muun muassa siten, että ”valtapolitiikassa manifest destiny näkyy edelleen ja nykyään 

erityisesti talousedut määrittävät ulkopolitiikkaa”. Eräs toinen haastatelluista totesi myös uskovansa 

asian olevan näin, mutta toisaalta näkevänsä taustalla ”vilpitöntä halua ja uskomusta siihen, että 

ulkopolitiikka johtaa positiiviseen kehitykseen muualla maailmassa, riippumatta toiminnan 

varsinaisista vaikuttimista”.  Tämä väite sai jokaisella faktorilla merkittäviä positiivisia latauksia (4, 

5). 

 

Haastateltavat eivät nielleet pureksimatta väiteotoksessa esiintyviä vahvasti Yhdysvaltoja yleistäviä 

väitteitä, ja olivat hyvin painavasti samaa mieltä väitteestä, ettei Yhdysvaltoja pidä paketoida 

yhteen muottiin ja että ”porukkaa ja osavaltioita on joka lähtöön” (47). Väite herätti kaikuvia 

ajatuksia siitä, ettei yleistyksiä maasta voida tehdä ja miten varsinkin Yhdysvaltain kaltaisessa 

monikulttuurisessa ja laajassa maassa on valtavasti uniikkeja, rinnastamattomissa olevia asukkaita. 

Myöskään globalisoitumista ja amerikkalaistumista eivät tämän tutkimuksen koehenkilöt nähneet 

yhtäläisyyksinä (49). 

 

Yhdysvaltain talouden joustavuus ja dynaamisuus verrattuna eurooppalaiseen (17) ei saanut 

merkittäviä latauksia faktoreilla ja täten melko yhtäläisesti se ei herättänyt haastatelluissa kovin 

vahvoja kannanottoja, muut asiat koettiin tärkeämmiksi. Eräs haastatelluista totesi amerikkalaisen 

talouden luonteen olevan ”enemmän rakenteellinen kuin psykologinen juttu. Eurooppa on 

sosialistisempi ja työvoima on vapaampaa. Yhdysvaltain talouden dynaamisuus liittyy 

liittovaltiokehitykseen”. Toisesta talouteen liittyvästä väitteestä kaikilla faktoreilla oltiin jonkin 

verran eri mieltä, ja näin ei koettu, että finanssikriisin aikana Yhdysvaltain talouspolitiikka olisi 

menettänyt uskottavuutensa eurooppalaisten silmissä (43).  

 

Kaikilla faktoreilla oltiin eri painotuksin (-1 – -4) eri mieltä siitä, että amerikkalaisuus olisi 

malliesimerkki huonona pidettävästä nykyaikaisuudesta (19). Väitteen laajuus ja siinä esiintyvät 

lukuisat nyanssit koettiin haasteellisiksi ja jopa absurdeiksi, ja näin jälkikäteen arvioituna väite olisi 

kaivannut virtaviivaistamista: 

”Amerikkalaisuus on malliesimerkki huonona pidettävästä 

nykyaikaisuudesta, joka  ilmenee rahanahneutena, etujen tavoitteluna, 
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urbaaniutena, universaaliutena, individualistisuutena, liikkuvaisuutena, 

juurettomuutena ja alkuperäisyyden puuttumisena sekä vihamielisyytenä 

saavutetuille perinteille ja arvoille”. 

 

Annettu stimulus toimi silti, sillä väitteen osalta saatiin tuloksia. Suurin osa näistä tämän väitteen 

negatiiviseen valoon asettamista adjektiiveista koettiin päinvastaisiksi ja positiivisiksi. 

Haastateltavat näkivät positiivisina universaaliuden, individualistisuuden ja liikkuvuuden ja 

allekirjoittivat nämä erityisesti länsimaisina arvoina. Urbaanius, etujen tavoittelu ja jossain määrin 

myös rahanahneus taas koettiin nykyajan faktoina. Täysin päinvastaisesti koettiin jälkimmäiset 

viittaukset alkuperäisyyden puuttumisesta ja vihamielisyys saavutetuille perinteille ja arvoille, sillä 

nimenomaan amerikkalaisuuteen rinnastettiin alkuperäisyys ja perinteiden ja arvojen kunnioitus, 

sekä juurettomuuden vastakohtana vahva isänmaallisuus. 

 

Konsensus syntyi eri faktoreiden välillä myös yhdysvaltalaisen syytesuojan vääryydestä (20). Erään 

haastateltavan mukaan kansainvälisen oikeuden näkökulmasta ja moraalisista syistä tämä erivapaus 

on väärin, mutta koska maailmanhallitusta ei ole olemassa, on se kansainvälisessä järjestelmässä 

mahdollista. Eräs toinen haastateltava ei oikein tiennyt, mitä käsite pitää sisällään, mutta koki 

yleisesti kaikenlaisten erivapauksien ja pyrkimysten päästä erilleen humanitaarisen oikeuden 

kattavuudesta olevan moraalisesti arveluttavia. Väitteen asteikon ääripäähän 5 sijoittanut 

koehenkilö totesi, että ”syytesuoja edustaa näkemystä siitä, ettei USA saa olla alisteisessa asemassa 

kansainvälisessä yhteisössä”, mitä hän ei voinut allekirjoittaa. Toisaalta myös koettiin arveluttavien 

oikeudellisten perusteiden ohellakin, että jonkinlainen erivapaus voisi olla hyväksyttävissä, sillä 

Yhdysvallat ”laittaa niin paljon rahaa, materiaa ja ihmisiä mm. Nato-operaatioihin”.  

 

Näiden konsensusväitteiden olemassaolo osoittaa, että Tampereen yliopiston kansainvälisen 

politiikan opiskelijoiden keskuudessa Yhdysvaltoja koskevat mielipiteet ovat edes joissain määrin 

samankaltaisia. Konsensusväitteet kertovat niistä piirteistä, jotka esiintyvät jokaisen mielipiteen 

yhteydessä. Suhtautuminen Yhdysvaltoihin on yleisesti ottaen realistinen ja kertoo siitä, että 

haastateltujen kuva kansainvälisestä politiikasta perustuu tiettyyn pisteeseen asti siihen, että valtiot 

(ainakin Yhdysvallat) ajavat järjestelmässä ennen kaikkea omia etujaan. Silti toiminnassa tulisi 

kunnioittaa kansainvälisen järjestelmän arvoja ja yhteisiä sopimuksia, eikä millään valtiolla ole 
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oikeutta niistä systemaattisesti poiketa. Ei ole moraalisesti oikein, että Yhdysvallat nauttivat 

erivapauksia järjestelmässä, jossa kaikilta muilta valtioilta odotetaan yhtäläistä vastuullisuutta.  

 

Yhdysvallat nähdään modernina, urbaanina valtiona jossa yhteisillä arvoilla, kuten 

isänmaallisuudella, on vahvat perinteet. Globaalissa taloudessa Yhdysvallat on yhä merkittävä 

toimija, eikä finanssikriisi ole vienyt pohjaa pois sen uskottavuudelta tai dynaamisuudelta. 

Kansainvälisen politiikan opiskelijat ovat kriittisiä ajattelijoita, eivätkä heppoisesti allekirjoita 

yleistäviä väitteitä. Niitä pureskellaan, eritellään, eikä niiden kanssa olla periaatteellisestikaan 

samaa mieltä siksi, ettei ”niin monimutkaista ja monimuotoista käsitettä kuin valtio, kansakunta, 

kulttuuri, voida yleistää”. Vaikka media saattaisi maalata tietynlaista kuvaa Yhdysvalloista, 

tiedostetaan, vaikkei maassa oltaisi vierailtukaan, että Yhdysvaltain kaltaisessa valtavassa, 

monikulttuurisessa ja dynaamisessa liittovaltiossa löytyy niin ajatusten, tekojen kuin tunteidenkin 

suunnatonta kirjoa. 

 

5.1. Faktori A: Imago Yhdysvalloista omaa poikkeuksellisuuttaan korostavana 

toimijana 

 

Faktorilla A koetaan, että amerikkalaista sisä- ja ulkopolitiikkaa leimaa uskomus omaan 

erinomaisuuteen ja poikkeuksellisuuteen, johon yhteiset sopimukset ja kansainvälinen oikeus ei 

päde. Yhdysvaltain unilateraali toiminta kansainvälisessä järjestelmässä vahvistaa tätä käsitystä ja 

heikentää halua yhteistyöhön amerikkalaisten kanssa. Kuitenkaan tällaiselle poikkeukselliselle 

asemalle ei faktorin mukaan ole oikeutusta, eikä Yhdysvaltain tulisi voida poiketa usein jopa 

epämoraalisin tavoin kansainvälisestä oikeudesta, joka sitoo kaikkia toimijoita. Yhdysvalloilla ei 

myöskään nähdä olevan mitään poikkeuksellista, kiistatonta johtoasemaa kansainvälisessä 

järjestelmässä, jolle tällainen toiminta ja asenne voisi perustua.  

 

Yhdysvaltoja ei kuitenkaan nähdä pahana tai vaarallisena voimana ja amerikkalainen yhteistyö 

maailmanpolitiikassa koetaan oleelliseksi ja tärkeäksi. Vaikka faktorilla esiintyy hienovaraisia 

vivahteita antiamerikkalaisuuteen, tämä näkemys Yhdysvalloista sisällyttää kuitenkin hyvin 

positiivisia elementtejä, eikä faktorin narratiivi ole yhtä lailla kärjistyneen negatiivinen kuin 
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faktorilla D. Faktorin edustama imago ei vastaa teoriakeskustelun ja aiemman tutkimuksen 

todentamia imagon prototyyppejä, joten tutkimukseni empiirisestä aineistosta on löytynyt uusi 

imago. Ominaisuuksiensa perusteella olen nimennyt faktori A:n imagoksi Yhdysvalloista omaa 

poikkeuksellisuuttaan korostavana toimijana. 

 

 

Väite 

 

 

Faktori 

A     (B   C   D) 

 

48. Euroopassa on pidettävä peukkuja sille, että Yhdysvaltain 

elvytystoimet purevat paikalliseen talouteen. Euron arvon nousu uusiin 

ennätyslukemiin valuuttamarkkinoilla ei ole vientivetoisten euromaiden 

etujen mukaista. 

 

4     (1    1    1) 

38. Amerikkalaiset uskovat vakaasti omaan erinomaisuuteensa sekä 

kansalliseen poikkeuksellisuuteensa. Nationalistinen sovinismi jyllää, kun 

amerikkalaiset pääsevät heiluttelemaan etusormiaan muulle maailmalle ja 

kertomaan miten ylivertaisia heidän kulttuurinsa ovat. 

 

4     (0    1    0) 

8. Takaraivossa kolkuttaa yhä mielikuva Bushin kovasta hallinnosta ja 

unilateraalista toiminnasta Irakin sodan aikana. Se lamaannuttaa tahtoa 

innovoida uutta, olla hyvällä tavalla aktiivinen USA:n suuntaan. 

 

2     (-4  -4  -4) 

 

10. Amerikkalaiset ovat pinnallisia ja moukkamaisen materialistisia. 
 

0    (-4  -4  -2) 

 

 

29. Yhdysvallat ajaa taloudellisessa järjestelmässä omia etujaan 

kehitysmaiden kustannuksella. 

 

 

-1    (3    4    5) 

 

14. Amerikan sotilaallinen toiminta kansainvälisessä järjestelmässä 

historiallisessa perspektiivissä on ollut oikeutettua; Yhdysvalloilla on 

historiallinen velvollisuus toimia. Ylivoimaisen vallan mukanaan tuoman 

vastuun takia USA ei voi eikä sen pidä sanoutua irti muuhun maailmaan 

kohdistuvista velvollisuuksistaan.  

 

 

-2    (2    0   -5) 

34. Yhdysvaltain johtoasema on kiistaton. Yhdysvaltojen johtoasema 

perustuu sen toimintakykyyn ja institutionaaliseen ja kulttuuriseen 

vaikutusvaltaan, joka rakentuu sotilaallisesta ja taloudellisesta voimasta.  

 

-3    (4    1   1) 

26. Yhdysvallat on välillisesti vastuussa siitä mitä Manhattanilla 11.9. 

tapahtui, koska se on 80 vuoden ajan sortanut arabeja. Sodan syyt ovat 

jossakin muualla kuin sodassa itse. Ne ovat historiallisen prosessin tulosta, 

ja loppujen lopuksi paha on Yhdysvallat. 

 

-4    (-5  0   0) 

35. Presidentti Obaman antama bin Ladenin tappokäsky on ymmärrettävä 

ja humanitaarisesti oikea päätös. Maailma on parempi paikka ilman bin 

Ladenia. 

 

-5    (-1  -1  1) 

Taulukko 5. Omaa poikkeuksellisuuttaan korostava toimija: Faktori A:lle tunnusomaiset väitteet. 

 

 



 

54 
 

Faktorilla A korostuu hyvin vahvasti näkemys siitä, että amerikkalaiset uskovat omaan 

erinomaisuuteensa ja kansalliseen poikkeuksellisuuteensa (38). Muilla faktoreilla tämä väite on 

saanut merkityksetöntä latausta, mutta faktorilla A se on sijoitettu korkealle eli sen kanssa ollaan 

melko vahvasti samaa mieltä. Eräs haastatelluista totesi väitettä sijoittaessaan: 

  ”Yhdysvaltain ulkopolitiikka on aina perustunut erityislaatuisuuden 

  korostuneisuuteen ja leimaan, erityisesti poliittisessa retoriikassa,   

jossa asetetaan ikään kuin jumalallinen velvoite viedä erityislaatuisuutta 

eteenpäin ja levittää hyvyyttä maailmassa.” 

 

Eräs toinen haastatelluista totesi yksinkertaisesti, että amerikkalainen poikkeuksellisuuden käsite on 

syvään juurtunut uskomus amerikkalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa ja esiintyy tästä syystä 

myös poliittisessa toiminnassa. Faktorilla vastaajat kuvailivat, että amerikkalaisten asenne muihin 

tuntuu ylimieliseltä, ”sellaiselta, että tiedetään paremmin”. Lisäksi faktori A on ainoa, jolla väite 

amerikkalaisten pinnallisuudesta ja materialistisuudesta (10) ei ole saanut negatiivista latausta, eli ei 

ainakaan koeta vahvasti, ettei asian laita olisi niin. Vastaajat sanoivat joko, että amerikkalaisista saa 

tällaisen kuvan, tai että ”kaikki me tietyssä määrin olemme materialistisia ja pinnallisia”, jolloin 

tämä on lähinnä havainto nykymaailmasta yleisimmin eikä negatiivinen yleistys amerikkalaisista 

itsestään. 

 

Tähän poikkeuksellisuuteen ja erinomaisuuteen peilaten Yhdysvaltain nähdään harjoittavan 

unilateraalia, itsekästä politiikkaa kansainvälisessä järjestelmässä.  

  ”USA on kiistattomasti omalakinen toimija, joka ajaa omia etujaan. 

  Suhtautuminen kansainvälisiin sopimuksiin, kuten ilmastosopimuksiin, 

on itsekäs ja epäreilu.” 

 

Faktorilla koetaan muista poiketen, että Bushin hallinnon aikaiset unilateraalit toimet ja kova 

hallinto (2) vaikuttaa yhä suhtautumisessa Yhdysvaltoihin. Eräs vastaaja koki, että näkemys 

Yhdysvalloista henkilöityy usein istuvaan presidenttiin, ja että Bush oli unilateraali toimija joka 

vahingoitti Yhdysvaltain kuvaa muidenkin kuin hänen silmissään.  Toisaalta eräs toinen vastaaja 

näki, että maailmassa on tällä hetkelläkin paljon huonompia johtajia kuin mitä Bush aikoinaan oli, 

mutta Yhdysvaltain ollessa suurtoimija, jokaisen johtajan huonot valinnat korostuvat 

poikkeuksellisen paljon. Faktorilla A ei kuitenkaan allekirjoiteta, että Yhdysvaltain johtoasema olisi 
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kiistaton (34). Toisista faktoreista poiketen sen asemaa suurvaltana ei korosteta tai alleviivata. 

Mitään oikeutusta tällaisen aseman mukanaan tuomille velvollisuuksille ei myöskään ole (14). Eräs 

faktoria määrittävistä henkilöistä totesi, ettei Yhdysvalloilla ole mitään tällaista ylivoimaista valtaa, 

joka toisi mukanaan erityisiä velvollisuuksiakaan.  

 

Taloudelliset näkökulmat näyttävät korostuvan faktorilla A ja taloudellisissa kysymyksissä 

Yhdysvalloille annetaan muihin ulottuvuuksiin nähden positiivisempi rooli. Mahdolliset yhteiset 

edut perustuvat taloudellisille tavoitteille. Faktorilla on annettu huomattavaa painoarvoa väitteelle 

48, jota ei muilla faktoreilla ole koettu tärkeäksi. Väitteen mukaan Euroopassa on toivottava 

Yhdysvaltain talouden elpymistä, sillä se olisi myös euromaiden tavoitteiden mukaista. 

Imagoteorian ulottuvuus tavoitteiden yhteensopivuudesta alleviivaa siis faktorilla A taloudellisia 

tavoitteita. Yhdysvaltain globaali taloudellinen toiminta on myös ulottuvuus, joka ei faktorilla 

värity puhtaan itsekkääksi (29). Tavoitteet siis nähdään Yhdysvaltain kanssa jossain määrin 

yhteensopiviksi, ja vaikka kulttuuri nähdään negatiivisessa valossa, ei se faktorin kautta heijastu 

alempiarvoiseksi tai epäsofistikoituneeksi. Vaikka Yhdysvaltain valtaa ei koeta ylivoimaiseksi, ei 

faktorilla ilmene myöskään näkemys Yhdysvaltain alempiarvoisesta vallasta. Näiden 

ulottuvuuksien piirteet eivät vastaa imagoteorian kautta luotuja prototyyppejä, ja täten faktorin A 

narratiivista muodostuu uusi imago. 

 

Tähän imagoon vaikuttaa vahvasti vastaajien käsitys Yhdysvalloista toimijana, joka usein poikkeaa 

kansainvälisen oikeuden kaikille valtioille asettamasta vastuusta. Erityisesti tämä korostuu väitteen 

35 kohdalla: ”Presidentti Obaman antama bin Ladenin tappokäsky on ymmärrettävä ja 

humanitaarisesti oikea päätös. Maailma on parempi paikka ilman bin Ladenia.” A on ainoa faktori, 

jossa väite on sijoitettu skaalan ääripäähän ja se on saanut voimakkaan negatiivisen latauksen. 

Toiminta Bin Ladenin tapossa on herättänyt faktoria määrittävissä henkilöissä seuraavia ajatuksia: 

  ”Minulla on taipumus uskoa kansainvälisen oikeuden voimaan.  

  Oikeudellisesta näkökulmasta Yhdysvaltain toiminta tässä tapauksessa 

  on katastrofi. Vaikka henkilön kiinniotto ja ehkä tappaminenkin olisi 

  jollain tasolla ymmärrettävää, bin Ladenin heivaaminen mereen ja  

  yleensä koko asian käsitteleminen muutamassa päivässä on  

  arveluttavaa.” 
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  ”Ei näin voida toimia. Suvereniteettiongelmista puhumattakaan, eivät 

  amerikkalaiset ole mikään erehtymätön Jumalan kaltainen tuomari. Ei 

  heillä ole oikeutta tappaa.” 

 

  ”Vaikka teko olisi ymmärrettävä 9/11:n valossa, ojaan mennään jos tämä 

  olisi humanitaarisesti oikein. Onko oikein ylipäätään, että jonkun  

  kuoleman kautta muilla on parempi olla? Onko maailma yhtään sen 

  parempi paikka siksi, että bin Laden ammuttiin kotiinsa? Kokisin, että 

  maailma olisi parempi paikka, jos hänet olisi oikeudenkäynnin jälkeen 

  teloitettu Texasissa tai laitettu lusimaan Kuuban nurkkiin.” 

   

  ”Väite on aikamoinen oksymoroni. Ei tappokäsky voi koskaan olla  

  humanitaarisesti oikea päätös. Oikea päätös olisi ollut vangita elävänä ja 

  tuoda oikeuden eteen. Tappokäsky ei mitenkään ole ymmärrettävissä ja 

  sotii niitä arvoja vastaan, jota väittävät tällä toiminnalla edistävänsä. 

  Amerikkalaiset kun pitävät elämää niin hemmetin tärkeänä.” 

 

Faktorilla A annetaan suurta arvoa kansainväliselle oikeudelle ja koetaan, ettei valtioilla ole mitään 

itseoikeutusta siitä poiketa.  Tällainen toiminta, kuten bin Ladenin suhteen, koetaan epämoraaliseksi 

ja vääräksi. Faktoria määrittävien henkilöiden kansainvälinen järjestelmä tuntuu perustuvan 

yhteisiin instituutioihin ja sopimuksiin, johon Yhdysvaltain realpolitik ja unilateraali toiminta ei 

sovi ja sitä tästä syystä paheksutaan.  

 

Tämä kritiikki ei kuitenkaan kärjisty siihen, että Yhdysvallat nähtäisiin pahana (26), vaikka sen 

moraalia kyseenalaistetaankin. Yhdysvaltoja ei myöskään nähdä vaarallisena voimana: ”Vaarallinen 

tarkoittaa mielivaltaista tai ennakoimatonta, enkä koe, että USA:n politiikka sitä on”. Faktorilla 

koetaan myös Suomen asema pienvaltana kansainvälisessä järjestelmässä ja ettei Yhdysvallat paljoa 

Suomesta tästä syystä perusta. Kuitenkaan ei koeta, että Suomen tulisi tähän asemaan täysin taipua. 

Faktorilla toivottiin itsenäisempää, omiin arvoihin perustuvaa ulkopolitiikkaa suhteessa 

Yhdysvaltoihin ja avointa dialogia, jossa Suomikin uskaltaisi puhua asioista suoraan ja ”ojentaa” 
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suurempaansa. Tästä voisi tulkita, että faktoriin A kuuluvien henkilöiden kansainväliseen oikeuteen 

perustuvassa järjestelmässä Suomi on ikään kuin mallivaltio jolta Yhdysvalloilla voisi olla opittavaa 

valtasuhteen epätasapainosta huolimatta. 

 

5.2. Faktori B: Imago Yhdysvalloista realistisena liittolaisena 

 

B-faktorille skaalalle positiivisena sijoittuvat väitteet ovat taulukkomallissakin positiivisiksi 

määritettyjä väitteitä, samoin kuin skaalan negatiiviselle puolelle sijoittuvat väitteet ovat 

taulukkomallissa negatiivisiksi määriteltyjä väitteitä. Faktori B edustaa siis suhteellisen positiivista 

näkemystä Yhdysvalloista. Huomionarvoista on, että tällä faktorilla vahvasti positiivisia saaneet 

lataukset ovat muilla faktoreilla esiintyneet joko neutraalilla alueella tai aavistuksen verran skaalan 

negatiivisella puolella. Tämä yhä alleviivaa faktori B:n poikkeuksellisen positiivista Yhdysvallat -

kuvaa muihin faktoreihin nähden, sillä muilla faktoreilla nämä positiiviseksi määritetyt väitteet 

eivät ole saaneet korkeita positiivisia arvoja. Tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen 

puitteissa faktori B edustaisi selkeästi imagoteoriassa määriteltyä liittolaisen imagoa. Eräs faktoria 

määrittävistä koehenkilöistä totesikin, että ”Yhdysvaltain ja Euroopan välille tehdään usein 

keinotekoista ja tarpeetonta jakoa – liittolaisiahan tässä ollaan”. Faktorille sijoittuneet haastateltavat 

kokevat siis Yhdysvallat Suomen tai Euroopan kanssa melko tasavertaisena ja osapuolten omaavan 

ainakin jonkin verran samoja tavoitteita tai intressejä, joiden eteen yhteistyötä voidaan tehdä.  

 

Faktorilla annetaan paljon arvoa ihmisoikeuksille ja demokratialle ja nähdään vahvasti, että 

Yhdysvaltain ja Suomen/Euroopan tärkeimmät yhteiset edut löytyvät näiden arvojen edistämisessä 

(3). Imagoteorian mukaisen tavoitteiden yhteensopivuuden ulottuvuudella nähdään mahdollisuus 

molemminpuoliseen tuottoon. Tästä voidaan päätellä, että faktorin mukaan Yhdysvaltain kanssa 

jaetaan samat arvot ja normit, mitä kautta sen kulttuurinen sofistikaatio arvioidaan positiivisessa 

valossa eikä ainakaan alempiarvoiseksi kuin omamme.  Tätä päätelmää yhä vahvistaa toinen 

vahvasti positiiviseksi sijoitettu väite Yhdysvaltain pehmeästä vallasta; faktorille sijoittuvat 

haastateltavat kokevat, että Yhdysvalloilla on pehmeää valtaa populaarikulttuurin lisäksi 

demokratian, vapauden ja tasa-arvoisuuden esikuvana (45). Faktori B ei ole myöskään samaa mieltä 

negatiivisen kulttuuri-imperialismin väitteen (36) kanssa, vaikka muilla faktoreilla se on jossain 

määrin allekirjoitettu. 
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Väite 

 

Faktori 

B     (C   D   A) 

 

 

3. Yhdysvaltain ja Euroopan/Suomen tärkeimmät yhteiset edut löytyvät 

ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisestä. 

 

 

4      (-2  0   0) 

45. Yhdysvalloilla on myös paljon pehmeää valtaa, eikä vain 

populaarikulttuurin kautta: Yhdysvallat on ollut esimerkiksi demokratian, 

vapauden ja tasa-arvoisen vaurastumisen mahdollisuuden esikuva. 

 

4      (-1  0   0) 

4. Tänään Yhdysvallat on vähiten rasistinen, kulttuurisesti moniarvoisin, ja 

maahanmuuttajaystävällisin yhteiskunta. On kiistatonta, että amerikkalaiset 

ovat onnistuneet maahanmuuttopolitiikassaan huomattavasti eurooppalaisia 

paremmin. 

 

 

1      (-2  -4  -1) 

22. Vain Yhdysvalloilla on sellainen sotilaallinen voima, joka voi taata 

rauhan ja turvallisuuden maailmassa. Tämän tulisi olla sen ensisijainen 

tehtävä. 

 

0      (-4  -4  -4) 

 

27. Amerikkalainen populaarikulttuuri tarjoaa aineellista mielihyvää ja 

valinnanvapautta. 

 

 

0      (-2  -3  -1) 

32. Yhdysvaltain armeija on positiivinen voima kotimaassaan; se rahoittaa 

kouluja ja tarjoaa nuorille uramahdollisuuksia ja hyvää toimeentuloa. 

  

 

0      (-3  -3  -4) 

12. Suomen on oman etunsa vuoksi syytä pitäytyä erossa Natosta ja välttää 

siten joutumasta maailmanpolitiikassa Yhdysvaltojen äänettömäksi 

yhtiömieheksi. 

 

-2     (0    4    0) 

 

1. Yhdysvallat tekee politiikkaa uskonnollisista lähtökohdista käsin. 

 

 

-2      (-1  3   1) 

36. Amerikkalainen kulttuuri-imperialismi turvaa tiedotusvälineisiin ja 

rahaan. Valtavin mainoskampanjoin vakuutetaan läntisen maailman lapsille 

ja lapsenmielisille, että Rambon ja Top Gunin kaltaiset elokuvat ovat 

hyviä. Ja kansa käy kilvan katsomaan, kuinka sankari ampuu kommunistit 

ja pelastaa maailman. Kysykää amerikkalaisilta, onko kommunismi hyvä 

vai paha asia; yhdeksän kymmenestä on varma, että se on paha. Mutta 

kysykääpä, mitä kommunismi on, tai miksi se on niin paha, niin huomaatte, 

että nämä aivopestyt raukat eivät edes tiedä, mistä puhuvat. 

 

 

 

-2     (2   2   0) 

41. The New York Timesin mukaan Yhdysvallat on surmannut jopa 400 

siviiliä Afganistanissa harhaiskujen takia. Yhdysvaltain sotatoimia tuntuu 

leimaavan jatkuva sählääminen ja omien virheiden kieltäminen. Jotakin 

vastaavaa taisi sattua Balkanillakin. 

 

-3     (2   1   2) 

44. Sotilaallisen voiman mukaansa tempaamat amerikkalaiset tuntuvat 

unohtaneen ettei kaikkea voi ratkaista asein ja että ihmisillä on historia, 

uskonto ja maa. Amerikkalaiset taistelevat tankein ja pommein köyhiä ja 

nälkäisiä vastaan, jotka tarvitsisivat vain ruokaa, vettä, hyviä teitä, 

terveydenhuoltoa ja edes pientä kunnioitusta heidän kulttuuriaan ja 

uskontoaan kohtaan. 

 

 

-4     (3  -1   1) 
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Taulukko 6. Realistinen liittolainen: Faktori B:lle tunnusomaiset väitteet. 

 

Eräs tätä faktoria vahvasti määrittävä haastateltava totesi, että länsimaissa on yhteisiä intressejä ja 

näiden yhteisten arvojen ja tekijöiden kautta yhteistyö nähdään järkevänä. Suomen tulisi kannattaa 

yhteistyötä, sillä vaikka pieniä eroja löytyykin, yhtäläisyydet ovat suurempia ja niitä tulisi korostaa. 

Yhteisesti jaettuja arvoja voisi viedä eteenpäin erityisesti YK:n asemaa vahvistamalla. Myös talous, 

ihmisoikeudet ja demokratian edistäminen ovat Yhdysvaltain kanssa jaettuja arvoja ja tavoitteita. 

Eräs toinen faktorille sijoittuva koehenkilö yhtyi siihen, että jaamme Yhdysvaltain kanssa näitä 

yhteisiä etuja, mutta kyseenalaisti, tulisiko etujen olla juuri näitä edellä mainittuja vai löytyisikö 

jotain muita tärkeämpiäkin etuja, joita yhteistyöllä voitaisiin ajaa. Yhteistyön tärkeyttä ei 

kuitenkaan kyseenalaistettu.  

 

Yksi tähän faktoriin kuuluva koehenkilö on asettanut ääripäähän 5 väitteen, jonka mukaan 

amerikkalaista yhteistyötä tarvitaan kansainvälisessä yhteistyössä (21). Hänen mukaansa sitä 

tarvitaan jatkossa yhä enemmänkin ja Yhdysvaltain tulisi osallistua enenevissä määrin 

kansainvälisiin sopimuksiin. Hän koki Yhdysvaltain osallistumisen niin tärkeäksi, että näki 

kansainväliset instrumentit täysin hyödyttöminä, ellei ”maailman suurin valta” niihin osallistu, 

Myös toinen tämän faktorin edustaja asetti väitteen skaalan positiiviseen ääripäähän ja kommentoi: 

”Totta kai näin merkittävän toimijan kanssa yhteistyötä tarvitaan niin 

sotilaallisesti kuin taloudellisestikin. Yhdysvallat on niin suuri tekijä, 

ettei sitä voida ohittaa, jos halutaan vaikuttaa globaalilla tasolla.” 

 

Kysyttäessä B-faktoria määrittäviltä koehenkilöiltä loppuhaastattelussa, millaiset suhteet Suomella 

tulisi Yhdysvaltoihin olla, ”hyvät ja läheiset” esiintyi kaikissa vastauksissa. Toiset vastaajat 

painottivat suhteiden muodostamista erityisesti osana EU:ta, toiset taas toivoivat itsenäisempiä ja 

aktiivisempia suhteita kuin aiemmin.  

 

26. Yhdysvallat on välillisesti vastuussa siitä mitä Manhattanilla 11.9. 

tapahtui, koska se on 80 vuoden ajan sortanut arabeja. Sodan syyt ovat 

jossakin muualla kuin sodassa itse. Ne ovat historiallisen prosessin tulosta, 

ja loppujen lopuksi paha on Yhdysvallat. 

 

-5     (0   0   -4) 
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Nollan alle ja sen lähiympäristöön asetetut väitteet ovat siksi tunnusomaisia väitteitä tällä faktorilla, 

että ne ovat saaneet jopa vahvastikin negatiivisia arvoja muilla faktoreilla. Nämä väitteet ovat 

taulukkomallissa positiiviseksi määriteltyjä väitteitä. Faktori B:n Yhdysvallat -imago on siis 

tästäkin syystä positiivisempi kuin muilla faktoreilla, sillä vaikka nämä väitteet eivät ole herättäneet 

vahvaa reaktiota, eivät ne myöskään ole herättäneet vahvasti negatiivisia tuntemuksia kuten muilla 

faktoreilla. Amerikkalaisen kulttuuriin positiivisuus korostuu yhä, sillä väite amerikkalaisesta 

populaarikulttuurista (27) ei ole saanut negatiivista latausta kuten muilla faktoreilla verrattuna. 

Samaten sisäpoliittiset väitteet maahanmuuttopolitiikasta ja rasismista (4) sekä armeijan roolista 

kotimaassa (32) edistävät tällä faktorilla kuvaa liittolaisesta. Faktori D on hyvin vahvasti eri mieltä 

Yhdysvaltain maahanmuuttajaystävällisyydestä ja maahanmuuttopolitiikan onnistumisesta, myös 

muilla faktoreilla tämä väite on saanut negatiivisia arvoja. Faktori A taas on vahvasti eri mieltä 

armeijan roolista Yhdysvaltain yhteiskunnassa ja se on saanut hyvin vahvasti negatiivisen 

sijoituksen myös faktoreilla C ja D.  

 

Faktori B:n suhteellisen positiivinen kuva Yhdysvaltain sisäpoliittisten kysymyksen osalta ei 

kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen ainoastaan katsomalla väitteiden sijoitusta. Väitteiden 

sijoittamisen yhteydessä esitetyt kommentit on myös tässä tulkinnassa otettava huomioon, jotta 

tutkimuksen validiteetti säilyy eikä tilastoanalyysin tuloksia oteta sellaisinaan tutkijan omaan 

tulkintaan. Haastateltavat ovat ne, jotka faktoreita määrittävät ja imagoja luovat. Tässä yhteydessä 

on siis mainittava haastateltavien esille tuoma kritiikki muun muassa mainitun armeijan positiivisen 

roolin osalta. Eräs haastateltavista totesi, että kyseessä on ”kaksipiippuinen juttu”. Armeija kyllä 

auttaa kotimaassa kouluja ja tarjoaa uramahdollisuuksia, mutta kysymys on ongelmallinen, sillä 

usein rekrytointi kohdistuu vähävaraisiin, joilla ei muita mahdollisuuksia välttämättä ole. Armeija 

on heille ”helppo ratkaisu”. Maahanmuuttopolitiikan onnistuneisuuteen liittyen taas todettiin, että 

Yhdysvallat on varmasti onnistunut paremmin politiikassaan, mutta paremmuutta ei voida täysin 

verrata esimerkiksi eurooppalaiseen maahanmuuttopolitiikkaan, erityisesti kotouttamispolitiikan 

osalta. Näkemyksen edustajan mukaan kyseessä on kaksi täysin erilaista kansalaiseksi tulemista, 

sillä amerikkalaisuuden käsite on löyhempi ja siihen on kenties helpompi assimiloitua kuin 

eurooppalaisuuteen. 

 

Suhtautuminen Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan on myös myönteisempi kuin muilla faktoreilla. 

Faktori B:llä nollan alle sijoitettu väite Yhdysvaltain ensisijaisesta tehtävästä rauhan ja 
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turvallisuuden takaajana (22) on faktoreilla A, C, ja D sijoitettu erittäin vahvasti negatiiviseen 

ääripäähän (-4). Vaikka faktorin edustajat kokevat, että Yhdysvaltain toimia ajaa ennen kaikkea 

realistinen kansallinen intressi, todetaan että siinä sivussa Yhdysvaltain tehtäväksi lankeaa usein 

myös kansainvälisen turvallisuuden varmistaminen sotilaallisen voimansa johdosta, ”Suuri valta tuo 

mukanaan suuren vastuun”. Yhdysvaltain kaltaista toimijaa kansainvälisessä järjestelmässä 

tarvitaan, erään vastaajan sanoin, sillä ”EU on liiankin hampaaton” esimerkiksi Libyan kaltaisissa 

tilanteissa.  

 

Liittolais-faktorin mukaan Yhdysvallat ei harjoita politiikkaa uskonnollisista lähtökohdista käsin 

(1), ja kommenteissa korostuu jälleen realistinen näkemys Yhdysvaltain harjoittamasta 

ulkopolitiikasta. Eräs tämän väitteen ääripäähän sijoittanut totesi, ettei asia yksinkertaisesti ole näin, 

sillä ”Yhdysvallat on realistinen toimija ja sitä ohjaa ulkopolitiikassaan realismin teoriaan 

pohjautuva kansallisen intressin käsite”. Eräs toinen faktoria määrittävä koehenkilö pohti tätä 

kysymystä laajemmin: 

”Uskonnollisissa lähtökohdissa on kaksi puolta. Henkilökohtaisessa 

elämässä uskonnolla on amerikkalaisille suurempi merkitys. Kirkko ja 

valtio ovat kuitenkin erillään ja uskonto vaikuttaa ainoastaan yksilön 

ajattelutavassa, ei voida sanoa että yleisen ulkopolitiikan tai politiikan 

intressit olisivat uskonnollisissa lähtökohdissa.” 

 

Hän jakoi myös näkemyksen siitä, että Yhdysvallat tekee politiikkaa realistisessa viitekehyksessä 

kansallisen edun määrittämänä. Eräs vastaajista koki, että suomalaisessa mediassa käsitellään 

Yhdysvaltoja negatiivisessa valossa siksi, ettemme osaa asettua Yhdysvaltain asemaan. Kansallinen 

intressi ohjaa Yhdysvaltoja, kuten muitakin suurvaltoja. Tämä on vierasta Suomelle juuri siksi, että 

meidän tarvitse edistää omaa intressiämme aseellisesti koska emme ole suurvalta. Meidän 

ulkopoliittiset kansalliset intressimme keskittyvät pienen vallan roolin mukaisesti ongelmista 

poispysymiseen. Yhä peilaten tutkimukseni empiirisestä datasta löytynyttä faktori B:tä 

Yhdysvalloista realistisena liittolaisena imagoteorian liittolaisen arkkityyppiin, nostan tässä 

yhteydessä esiin teoriakeskustelussa esitetyn näkemykseen, jonka mukaan liittolaisen toimintaa 

ohjaa altruismi sekä oma kansallinen intressi. Tämä näkemys jaettaneen faktorilla B, joka näkee 

Yhdysvaltain toimintaa ohjaavan realistiset intressit mutta jonka kanssa yhteistyössä voidaan 

edistää pehmeitä arvoja kuten ihmisoikeuksia ja demokratiaa. 
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Kansainvälisen politiikan valtajärjestelmät hahmotetaan B-faktorilla siten, että Yhdysvallat on 

kansainvälisessä politiikassa ”ylivoimainen sotilaallisesti”. Tämä asema luonnollisesti painottuu 

myös sen ulkopoliittisessa toiminnassa. Liittolaisfaktorilla ollaan kuitenkin vahvasti eri mieltä siitä, 

että amerikkalaiset olisivat sotilaallisen voiman mukaansa tempaantuneita ja että he pyrkisivät 

ratkaisemaan kaiken asein kunnioittamatta muita kulttuureja ja uskontoja (44). Tästä väitteestä 

ollaan muilla faktoreilla oltu joko melko merkittävästi samaa mieltä (C) tai sille ei ole annettu 

suurta merkitystä. B-faktorilla Yhdysvaltain sotatoimiin liittyvät väitteet ovat yleisesti saaneet 

huomattavasti positiivisempia sijoituksia kuin muilla faktoreilla.  Faktori on muun muassa ainoa, 

joka ei koe Yhdysvaltain sotatoimien leimaantuvan sähläämiseksi (41). Koettiin, että sotimiseen 

usein liittyy valitettavasti siviilien kuolemia, joten sähläämisestä ei voida puhua. Eräs vastaajista 

totesi, että ”jokin muu toimija varmasti sähläisi enemmän”. Lisäksi väitteen toiseen viittaukseen 

omien virheiden kieltämisestä Yhdysvaltoja puolustettiin toteamalla, että tiedotussodassa ei olla 

rehellisiä vaan jokainen toimija peittelee omia virheitään ja myös EU:n tekevän niin omissa 

rauhanturvaoperaatioissaan.  

 

Tällä faktorilla koettiin myös hyvin vahvasti, ettei Yhdysvallat ole välillisessä vastuussa 9/11:n 

tapahtumista (26). Kaikilla muilla faktoreilla (pois lukien A) tämä väite sijoittuu merkityksettömänä 

nollan alle. Koettiin, ettei mikään kansakuntaan kohdistettu väkivalta ja terrori ole oikeutettua tai 

perusteltua, vaikka vastarinta olisikin historiallisen prosessin tulosta, ja ettei Yhdysvallat missään 

nimessä ole mikään ”paha”. Eräs vastaajista totesi, että varmasti Yhdysvaltain toiminnalla on ollut 

vaikutusta, sillä jos olisi toimittu kuten Suomi, niin näin ei olisi tapahtunut. ”Mutta kun suurvalta 

toiselle kumartaa niin se toiselle pyllistää, eivätkä sen toimet voi kaikkia miellyttää”. Yhdysvallat ei 

ole systemaattisesti pyrkinyt sortamaan arabeja eikä täten ole mikään absoluuttinen ”paha”. 

 

Suomessa paljon keskustelua herättänyt NATO-kysymys ja Suomen mahdollinen liittoutuminen on 

tässä tutkimuksessa saanut yllättävän neutraalin vastaanoton, erityisesti faktoreilla C ja A joilla 

aihetta käsittelevä väite (12) on asetettu nollan alle. Tässä tutkimuksessa ei siis yhtälailla heijastu 

mediassa ja keskusteluavaruudessa havaitsemani usein kovin kielteinen suhtautuminen NATO:n. 

Ainoastaan faktorilla D negatiivisesti muotoiltu väite on saanut vahvasti myönteisen latauksen (4), 

eli tämän näkemyksen mukaan Suomen on pysyttävä NATO:sta erossa. Faktori B muodostaa myös 

tämän väitteen osalta positiivisen poikkeuksen, sillä väite on asetettu skaalan negatiiviselle puolelle: 

ei vahvasti (-2), mutta ei myöskään täysin merkityksettömästi. Tällä faktorilla ei siis olla sitä mieltä, 
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että Suomen tulisi välttämättä pysyä erossa NATOsta ainakaan sen pelon vuoksi, että jouduttaisiin 

Yhdysvaltain äänettömäksi yhtiömieheksi. Tämä liittoutumisen mahdollisuus tai ainakin se, ettei 

sitä koeta täysin kielteiseksi, on erittäin olennaista tätä faktoria tulkitessa, sillä se yhä vahvistaa 

faktorin edustavan pääpiirteiltään imagoteorian liittolaisen prototyyppiä.  

 

Vielä täydentääkseni B-faktorin narratiivia, tuon tässä yhteydessä vielä esiin muutaman väitteen, 

jotka faktoria vahvasti määrittäneet haastateltavat ovat omissa jaotteluissaan asettaneet skaalan 

ääripäihin. Kaksi tätä faktoria määrittävää koehenkilöä ovat merkittävästi samaa mieltä väitteen 6 

kanssa: ”Yhdysvallat kärsii suurvallan dilemmasta. Jos Yhdysvallat puuttuu sotilaallisesti asioihin, 

se on roisto. Jos se ei puutu, se on pelkuri tai välinpitämätön”. Toinen näistä henkilöistä perusteli 

kantaansa seuraavasti: 

”Yhdysvallat on toimijana kansainvälisessä politiikassa ainoa kiistaton 

supervalta. Toki aina kansallinen intressi määrittää minne mennään ja 

minne ei, mutta Suomessa ja Euroopassa katsotaan Yhdysvaltain toimia 

yksipuolisesti ja mustavalkoisesti. Yhdysvallat tekee usein ne likaiset 

työt, mitä EU:kin vaatii tehtäväksi, ja me olemme onnellisessa asemassa 

vapaamatkustajina. Esimerkiksi Afganistanin suhteen kansainvälinen 

yhteisö on kaksinaismoralistinen vaatiessaan, että ihmisoikeuksia 

edistetään, ja sitten kun vihdoin jotain tehdään ja asioihin puututaan, 

tämä unohdetaan ja keskitytään siihen, että pakottamistoimissa kuolee 

siviilejä. Darfuriin taas Yhdysvallat ei aikoinaan mennyt vaikka lobbaus 

oli valtava.” 

 

Toinen väitteen allekirjoittanut henkilö oli samoilla linjoilla, todeten että ainoana supervaltana 

Yhdysvalloilla ”pirun vaikea asema” joka tuo mukanaan valtavan ulkoisen huomion ja paineen. Jos 

Yhdysvallat ei puutu kansainvälistä yhteisöä kuohuttaviin tapahtumiin kuten Darfurissa, Ruandassa 

ja Libyassa, sitä torutaan ja sätitään siitä, että siviilejä kuolee. Kun se soppaan lusikkansa laittaa, 

sitä torutaan täysin samasta asiasta. Henkilö koki, että kaikkeen, mihin Yhdysvallat ryhtyy, 

suunnataan uskomaton määrä kritiikkiä. Hän myös muistutti, että Ranskan puuttuessa Ruandan 

asioihin, sen ”pelatessa korttinsa täysin väärin”, ei se ole joutunut kansainvälisen yhteisön mustaksi 

lampaaksi vielä vuosien ja vuosien jälkeen. Lähes kaikki tätä faktoria määrittävät koehenkilöt 

totesivat, että vaikka suhtautuvat Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan kriittisesti, usein unohtuu maan 
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ainutlaatuinen asema ainoana supervaltana kansainvälisessä järjestelmässä. Vaikka kaikkea 

toimintaa ei voitaisikaan allekirjoittaa, on sitä helpompi tästä näkökulmasta ymmärtää.  

 

Liittolaisen kuvaa maalaa myös se, miten faktorilla suhtaudutaan väitteeseen 13: ”Yhdysvallat on 

vaarallisin voima, jonka maailma on koskaan nähnyt”. Kaikki faktoria määrittävät henkilöt ovat 

sijoittaneet väitteen joko ääripäähän -5 tai sen lähelle. Faktorilla ei ensinnäkään koeta, että 

Yhdysvalloissa vallitsisi vahva hyökkäysmentaliteetti tai imperialistiset tavoitteet. Eräs vastaaja 

vertasi aiempiin, voimakkaampiin suurtoimijoihin kuten ”Tšingis-kaanit ja muut” jotka olivat 

valloittajamentaliteetiltaan vahvan imperialistisia, eikä Yhdysvallat ole koskaan ollut verrattavissa 

tällaiseen. Eräs toinen vastaaja totesi että jokainen supervalta on vaarallinen itsessään, mutta 

ainakin eurooppalaisesta näkökulmasta Yhdysvallat on hyvin vastuullinen toimija. Verrattain 

Yhdysvallat on paras mahdollinen yhtenäisten arvojen supervalta, jonka kanssa Suomella ei ole 

konfliktiristiriitoja. Kysyttäessä yksikään vastaajista ei todennut tuntevansa Yhdysvaltoja kohtaan 

minkäänlaista pelkoa tai vihamielisyyttä, jota voitaisiin liittää imagoteorian imperialistin, barbaarin 

tai vihollisen prototyyppeihin. ”En koe Yhdysvaltoja uhkana tai vaarana vaan aitona luotettavana 

yhteistyökumppanina”, tiivisti näkemyksensä eräs vastaajista.  

 

5.3. Faktori C: Imago Yhdysvalloista suurvaltana muiden joukossa 

 

C-faktorilla korostuu Yhdysvaltain suurvalta-aseman säilymisen kyseenalaistaminen, taloudellisen 

voiman ja sitä kautta vallan heikkeneminen, sekä Suomen etujen sitominen lähemmäs EU:n, 

Venäjän ja nousevien suurvaltojen kuten Kiinan ja Intian, yhteyteen. Muista faktoreista poiketen 

tällä faktorilla ei nähdä Yhdysvaltoja ainoana suurvaltana, vaan yhtenä muiden joukossa. 

Yhdysvaltain toimiin, ulko- ja sisäpolitiikkaan suhtaudutaan kriittisesti, muttei vahvan 

negatiivisesti. Lisäksi myös tällä faktorilla koetaan Yhdysvallat realistisena toimijana 

kansainvälisessä politiikassa, jonka tulisi yhä enenevissä määrin osallistua kansainväliseen 

yhteistyöhön ja sitoutua osaltaan kansainvälisen oikeuden noudattamiseen. Yhdysvalloilla koetaan 

olevan paljon ”symbolista valtaa”, kuten muillakin suurvalloilla, ja tästä syystä aktiivinen läsnäolo 

kansainvälisissä organisaatioissa ja niiden kautta toimiminen olisi erittäin toivottavaa. 
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Väite 

 

 

Faktori 

C     (D   A   B) 

 

 

24. Yhdysvalloista voi pitää, mutta ei sen politiikasta. 

  

 

3     (-1 -3  -1) 

31. Amerikkalainen kapitalismi on pyramidihuijaus, jossa aina ja aina 

rikkain prosentti istuu pyramidin huipulla. Heidän tehtävänään on uskotella 

toisille, työmuurahaisille, että hekin voivat joskus päästä huipulle. 

Kuitenkin he tietävät hyvin, että huipulla on tilaa vain harvoille. 

 

 

1     (4  -2  -3) 

28. Useimmat amerikkalaiset eivät elättele imperialistisia haaveita. He 

hoitaisivat mieluummin kotimaansa ongelmia. Harvat haluavat nähdä 

USA:n maailmanpoliisin roolissa tai murentamassa kansainvälistä 

yhteistyötä. 

 

-1     (2   3  2) 

42. Yhdysvaltain maailman suurimpana kansainvälisen humanitaarisen ja 

kehitysavun antajana tulisi jatkossakin vaikuttaa yhtä positiivisesti 

maailmassa. 

 

-2     (-5  2  2) 

 

30. Yhdysvallat on globaalin talouden moottori. 

 

 

-4     (3   2   1) 

 

33. Kaikkein tärkeintä Suomen ulkopolitiikassa on säilyttää hyvät suhteet 

Yhdysvaltoihin ja Venäjään. 

 

 

-5     (3  -1   0) 

Taulukko 7. Suurvalta muiden joukossa: Faktori C:lle tunnusomaiset väitteet. 

 

C-faktoria oli haasteellista tulkita ainoastaan rotaation sille määrittämien tunnusomaisten väitteiden 

avulla, joten tällä faktorilla korostuikin faktoria määrittävien henkilöiden koetilaisuuden yhteydessä 

käyty dialogi ja tehdyt loppuhaastattelut, sekä henkilöiden muut ääripää-väitteet, jotka eivät esiinny 

yllä olevassa taulukossa X. Faktoria oli myös A:n tavoin hankala tulkita imagoteorian tarjoamien 

prototyyppien valossa, joten myös tässä tapauksessa C muodostaa narratiivinsa kautta täysin oman, 

uuden imagonsa. Tätä saattaa selittää koehenkilöiden kokemat ristiriitaiset tunteet Yhdysvalloista, 

sillä ne eivät esiintyneet kovin kärjistettyinä kuten faktoreilla B ja D. Ehkä tätä ristiriitaisuutta 

kuvaa hyvin tuo jo itsessään hieman ristiriitainen väite 24: ”Yhdysvalloista voi pitää, mutta ei sen 

politiikasta”, joka allekirjoitetaan tällä faktorilla muihin nähden vahvasti. Yhdysvaltain suurvalta-

asemaan liittyvä dilemma (6) heijastuu myös tähän faktoriin, jolla koetaan mm. että ”Yhdysvaltain 

suurvaltarooli on todella ristiriitainen, enkä missään nimessä toivoisi olevani amerikkalaisten 

päättäjien housuissa tekemässä itse vastaavia päätöksiä”. 
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Kuten aiemmin mainittu, faktorilla korostuu näkemys kansainvälisestä politiikasta, jossa suurvalta-

aseman omaa useampi toimija. Vielä tällä hetkellä Yhdysvallat nähdään toimijoista 

voimakkaampina, mutta erityisesti globaalissa taloudessa mahtiaan menettävänä voimana. Lisäksi 

nähdään, että järjestelmässä on sellaisia nousevia voimia kuten Kiina ja Intia, jotka saattavat 

valtakapasiteetiltaan vielä ohittaa Yhdysvallat tulevina vuosikymmeninä. Faktorin C henkilöt ovat 

siis kauaskatseisia, eivätkä määritä suhtautumistaan Yhdysvaltoihin ainoastaan menneen tai 

nykyisyyden perusteella, vaan ennen kaikkea hahmottuvaa horisonttia tarkastelemalla. Faktorilla 

koetaan muista imagoista poiketen, että Yhdysvallat ei ole globaalin talouden moottori (30). Eräs 

haastatelluista totesi, ettei nykymaailman globaalissa taloudessa mitään yhtä yksittäistä toimijaa 

voida näin nimittää.  

 

Kyseinen henkilö myös sijoitti positiiviseen ääripäähän väitteen 2, jonka mukaan ”Viimeistään 

vuonna 2050 Kiina on ohittanut Yhdysvallat maailman suurimpana kansantaloutena”. Vaikka väite 

perustuu talousennustuksiin ja siinä mielessä on enemmänkin faktaan perustuva kuin subjektiivinen 

toteamus, halusin ottaa sen tutkimukseeni nimenomaan nähdäkseni, miten siihen suhtaudutaan ja 

miten tulevaisuuden valtarakenteet subjektiivisesti koetaan. Tällä faktorilla tähän väitteeseen on 

suhtauduttukin erityisen positiivisesti ja sen ääripäähän sijoittanut henkilö totesi: 

”Näin asia on. Toisaalta Intiakin on nousemassa, mutta Kiina  

 vahvemmin.” 

 

Kysyttäessä, näkeekö haastateltu että Yhdysvalloilla olisi vielä mahdollisuus ponnistaa samaan 

asemaan ja todistaa väite vääräksi, henkilö vastasi: 

  ”Ei missään nimessä. Vaikka aikaväli on kovin pitkä ja melkeinpä mitä 

  vaan ehtii tapahtua, ei kuitenkaan ole todennäköistä että Yhdysvallat 

  voisi enää saavuttaa taloudellisen mahdin asemaa, se jää eittämättä  

  Kiinan ja Intian taakse.” 

 

Samansuuntaisesti ajateltiin myös sotilaallisesta voimasta ja koettiin, että vaikkei kilpailua olisi 

lähivuosina odotettavissa, jatkossa Yhdysvallat tullaan varmasti haastamaan tälläkin areenalla. Tällä 

faktorilla väite Yhdysvalloista vaarallisimpana voimana (13) on saanut negatiivisen sijoituksen 

myös tässä valossa, sillä koetaan, että maailma on kohdannut vaarallisempiakin voimia ja että 
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kansainvälisessä järjestelmässä voimasuhteet ovat niin jakaantuneita, ettei Yhdysvallat nauti enää 

voiman monopolista vaan sille löytyy myös varteenotettavia haastajia. Eräs haastatelluista näkee 

kansainvälisen järjestelmän perustuvan tietyille lainalaisuuksille, ja näiden lainalaisuuksien 

muuttuessa myös valtasuhteet muuttuvat.  Vaikka myös tällä faktorilla vallitsee realistinen kuva 

maailmanpolitiikasta, ei ainoastaan Yhdysvaltoja nähdä realistisena toimijana, vaan kaikkia 

toimijoita nähdään ohjaavan oma etu. ”Kaikki me ajamme omia etujamme kansainvälisessä 

järjestelmässä, myös kehitysmaiden kustannuksella. Ei ainoastaan Yhdysvallat.” Ja tästä 

nimenomaisesta syystä myös väite 42 Yhdysvaltain humanitaarisen ja kehitysavun antajan 

positiivisesta roolista on sijoitettu negatiivisesti, sillä faktoria C määrittävät haastatellut kokevat 

tämän toiminnan intressilähtöisenä, jolloin Yhdysvalloilla olisi mahdollisuus toimia 

positiivisemminkin tällä areenalla, mikäli toiminnan realiteetit eivät sitä, kuten muita toimijoita, 

ohjaisi. 

 

”Useimmat amerikkalaiset eivät elättele imperialistisia haaveita. He hoitaisivat mieluummin 

kotimaansa ongelmia. Harvat haluavat nähdä USA:n maailmanpoliisin roolissa tai murentamassa 

kansainvälistä yhteistyötä.” Tämä väite (28) on faktorille tunnusomainen siksi, että faktoreista 

ainoana sille on annettu aavistuksen negatiivinen lataus Q-jaottelussa. Sijoitus ei kuitenkaan 

automaattisesti tarkoita, että tämän faktorin imago Yhdysvalloista viittaisi imperialistin 

prototyyppiin, vaan selittyy faktorin kokeman Yhdysvaltain vallan heikkenemisen kautta. Eräs 

haastatelluista kokee, että amerikkalaiset elättelevät tietyissä määrin imperialistisia haaveita 

juurikin siksi, että eivät kykene sisäistämään oman asemansa heikkenemistä oltuaan 

vuosikymmeniä kansainvälisen järjestelmän ainoana supervaltana. Henkilö kokee, että 

Yhdysvalloilla on paljon todisteltavaa, ja sen takia se on viime aikoina sotilaallisesti puuttunut 

muiden maihin asioihin; sen on näytettävä omaavansa yhä suurta valtaa kansainvälisessä 

järjestelmässä. Lisäksi eräs toinen haastatelluista kokee, että Yhdysvallat näkee itsensä mielellään 

maailmanpoliisin roolissa, sillä se vastaavasti vahvistaa sen tärkeää ja poikkeuksellista asemaa 

maailmassa – asemaa, joka on ”alati murenemassa”. Tätä piirrettä ei kuitenkaan faktorilla nähdä 

negatiivisena, vaan lähinnä ymmärrettävänä.  

 

Imagoteorian kolmea ulottuvuutta ajatellen Yhdysvaltain valtakapasiteetti nähdään siis muiden 

suurvaltojen kanssa tällä hetkellä ehkä suurempana, mutta lähiaikoina yhtäläisenä ja alati 

vähenevänä. Faktorilla Suomi liitetään lähinnä osaksi EU:ta, ja tätä kautta Yhdysvaltain 
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valtakapasiteetti nähdään melko tasapainoisena toimijoiden välillä. Tavoite-ulottuvuutta 

tarkastellessa Suomen asema korostuu poikkeuksellisen vahvasti pienvaltana, jolla ei ole merkitystä 

Yhdysvalloille. Nähdään, että ”Jenkkejä ei välttämättä kiinnosta tosi pienet valtiot potentiaalisena 

yhteistyökumppanina yhtään missään”. Eräs toinen haastateltu toteaa, että ”Yhdellä pienellä 

valtiolla ei ole suurta roolia Yhdysvaltain politiikassa kuin osana EU:ta.” Tämä on ainoa faktori, 

jolla tämä suurvallan ja pienvallan vastakkainasettelu korostuu. Faktorilla väite 23, ”Yhdysvallat ei 

välitä pienestä Suomesta”, on saanut vahvan positiivisen latauksen ja haastatellut ovat sijoittaneet 

sen joko ääripäähän tai muuten korkealle. Yhteiset edut nähdään korostetusti kauppapolitiikassa ja 

taloudessa, ennen kaikkea EU:n kautta. Tämä selittänee myös väitteen 33, ”Kaikkein tärkeintä 

Suomen ulkopolitiikassa on säilyttää hyvät suhteet Yhdysvaltoihin ja Venäjään”, sijoituksen muista 

faktoreista poiketen negatiiviseen ääripäähän -5. Faktoria määrittävät henkilöt näkevät, että Suomen 

ulkopolitiikassa korostuu EU ja toiminta sen viitekehyksessä, sekä hyvät suhteet naapurimaihin 

kuten Venäjään.  

 

Kulttuuriulottuvuus ei juuri korostu tällä faktorilla ja väiteotokseen valitut kulttuuriulottuvuutta 

edustavat väitteet ovat saaneet lähinnä merkityksettömiä sijoituksia. Tätä faktoria määrittävät 

koehenkilöt totesivatkin koetilanteissaan amerikkalaisen kulttuurin olevan tietyssä määrin vierasta 

maaperää, jota on vaikea tulkita muuten kuin intuitiolla. Lisäksi faktorin edustajat ovat kokeneet 

muut ulottuvuudet tärkeämmäksi omassa subjektiivisessa näkemyksessään Yhdysvalloista. Faktori 

C:tä siis kuvaa kriittinen näkemys Yhdysvalloista ennen kaikkea poliittisena ja taloudellisena 

toimijana, jossa sen kulttuurisille ominaisuuksille ei anneta kovinkaan suurta painoarvoa. 

 

5.4. Faktori D: Imago Yhdysvalloista barbaaris-imperialistisena toimijana 

 

Tätä faktoria määrittää vahvasti vain yksi koehenkilö, mutta koska faktori edustaa niin merkittävästi 

omaa näkökulmaansa, oli se tärkeää ottaa mukaan tulkintaan kansainvälisen politiikan 

opiskelijoiden erilaisista Yhdysvallat -kuvista.  Faktorille ominaisista väitteistä skaalan 

positiiviseen ääripäähän on sijoitettu vahvasti negatiivisia väittämiä ja päinvastoin. Kyseessä on siis 

tässä tutkimuksessa esiintyvä ainoa näkemys, jota voitaisiin kutsua merkittävän 

antiamerikkalaiseksi. Kansainvälisessä politiikassa faktori kokee Yhdysvallat voimakkaaksi ja 

uhkaavaksi, eivätkä Suomen ja Yhdysvaltain suhteiden nähdä perustuvan vastavuoroisuudelle.  
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Näkemys puoltaa eristäytymistä amerikkalaisesta yhteistyöstä ja hyvien suhteiden säilyttämistä 

ainoastaan omien turvallisuuskysymysten vuoksi. Imago ei vastaa täydellisesti ainuttakaan 

imagoteoriassa esitettyä imagoa, vaan on faktorin tiivistetyn luonnehdinnan perusteella 

enemmänkin sekoitus kahden prototyypin peruspiirteitä, barbaarin ja imperialistin. Näin ollen olen 

nimennyt faktorin D:n imagon barbaaris-imperialistiseksi toimijaksi.   

 

 

Väite 

 

 

Faktori 

D     (A   B   C) 

 

 

13. Yhdysvallat on vaarallisin voima, jonka maailma on koskaan nähnyt. 

 

 

5     (-5  -5  -3) 

12. Suomen on oman etunsa vuoksi syytä pitäytyä erossa Natosta ja välttää 

siten joutumasta maailmanpolitiikassa Yhdysvaltojen äänettömäksi 

yhtiömieheksi. 

 

4     (0   -2   0) 

31. Amerikkalainen kapitalismi on pyramidihuijaus, jossa aina ja aina 

rikkain prosentti istuu pyramidin huipulla. Heidän tehtävänään on uskotella 

toisille, työmuurahaisille, että hekin voivat joskus päästä huipulle. 

Kuitenkin he tietävät hyvin, että huipulla on tilaa vain harvoille. 

 

 

4     (-2  -3  1) 

 

33. Kaikkein tärkeintä Suomen ulkopolitiikassa on säilyttää hyvät suhteet 

Yhdysvaltoihin ja Venäjään. 

 

 

3     (-1   0  -5) 

21. Amerikkalaista yhteistyötä tarvitaan kansainvälisessä yhteistyössä: 

kansainvälisten konfliktien ratkaisussa ja mukana luomassa kansainvälisiä 

sopimuksia. 

 

0     (5    5   4) 

42. Yhdysvaltain maailman suurimpana kansainvälisen humanitaarisen ja 

kehitysavun antajana tulisi jatkossakin vaikuttaa yhtä positiivisesti 

maailmassa. 

 

-5     (2   2  -2) 

14. Amerikan sotilaallinen toiminta kansainvälisessä järjestelmässä 

historiallisessa perspektiivissä on ollut oikeutettua; Yhdysvalloilla on 

historiallinen velvollisuus toimia. Ylivoimaisen vallan mukanaan tuoman 

vastuun takia USA ei voi eikä sen pidä sanoutua irti muuhun maailmaan 

kohdistuvista velvollisuuksistaan.  

 

 

-5     (-2   2  0) 

Taulukko 8. Barbaaris-imperialistinen toimija: Faktori D:lle tunnusomaiset väitteet. 

 

Suurin vastakkainasettelu tässä tutkimuksessa syntyneissä imagoissa on selkeästi faktorin D ja B 

välillä. Liittolaisfaktorilla arvostetaan amerikkalaista yhteistyötä yhteisten etujen saavuttamisessa, 

faktorilla D yhteistyö Yhdysvaltain kanssa on luokiteltu joko merkityksettömäksi tai 

epätoivottavaksi. Kaikilla muilla faktoreilla väite 21 amerikkalaisen yhteistyön tarpeellisuudesta 
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kansainvälisessä yhteistyössä on saanut merkittävän positiivisen latauksen (4, 5), faktori D:tä 

edustava henkilö on ainoa joka kokee muuta väitteet tätä tärkeämmäksi ja on sijoittanut sen 

merkityksettömänä nollan alle. Tämä yhteistyön kokeminen vähemmän tärkeänä näkyy myös 

peilatessa faktori D:n sijoitteluja niissä yhteistyötä koskevissa väitteissä, jotka eivät kuulu faktorille 

tunnusomaisiin väitteisiin. Faktori D:n henkilö on sijoittanut esimerkiksi väitteen 3 Yhdysvaltain ja 

Euroopan yhteisistä eduista myös nollan alle. Asettamalla nämä piirteet imagoteoreettiseen 

viitekehykseen, samaistuvat ne parhaiten barbaarin prototyyppiin, jossa tällaiseen toimijaan 

suhtaudutaan strategisesti pyrkimällä eristäytymään, välttämään tai vetäytymään. Edut nähdään 

ristiriitaisina ja yhteistyötä ei nähdä tällöin sopivana toimintamallina. 

 

Tätä barbaarin imagoon yhdistettävää eristäytymistä ja välttämistä vahvistaa myös NATO-väite 

(12), johon on tällä faktorilla suhtauduttu kaikkein voimakkaimmin. Faktoria määrittävä henkilö on 

vahvasti sitä mieltä, että Suomen ei tulisi liittoutua sotilaallisesti Yhdysvaltain kanssa, vaan ”on 

pysyttävä erossa mahdollisimman paljon”. Henkilö kokee, että liittoutumalla läheisemmin 

Yhdysvaltoihin Suomi vedettäisiin ainoastaan mukaan amerikkalaisten sotiin muualla maailmassa, 

mikä ei ole Suomen etujen mukaista. Tavoitteiden yhteensopimattomuus siis korostuu tällä 

faktorilla vahvasti. Faktori D:n matriisissa väite 33, joka on sijoitettu positiivisesti, saattaisi 

muodostaa anomalian tämän faktorin tulkinnassa, ellei apuna olisi koehenkilön kanssa käyty dialogi 

jaottelun yhteydessä. Väitteen mukaan kaikkein tärkeintä Suomen ulkopolitiikassa on säilyttää 

hyvät suhteet Yhdysvaltoihin ja Venäjään. Faktoria määrittävä henkilö kuitenkin korosti väitteen 

tulkinnassa suhteita Venäjään, eikä kokenut tarpeelliseksi, että Suomi pyrkisi aktiivisesti luomaan 

erityissuhteita Yhdysvaltoihin. Vaikka on tärkeää, että Suomella on hyvät suhteet kaikkiin 

toimijoihin kansainvälisen politiikan areenalla, mitään ”hyvää pikkuveljen roolia” ei Suomen tulisi 

leikkiä Yhdysvaltain kanssa, ja kohdentaa aktiivinen suhdetoiminta Venäjään ja EU-maihin. Näin 

myös toinen barbaarivaltioon kohdistuva strategia, pyrkimys liittoutumaan toisaalla, sopisi faktori 

D:n imagoon. 

 

Vaikka edut nähdään ristiriitaisina, myös faktorilla korostuu Yhdysvaltain valtakapasiteetti ja voima 

kansainvälisenä suurvaltana. Faktori D on poikkeus siinä, millaisena tämä valta nähdään, sillä 

faktoreista ainoana se koetaan uhkaavaksi. Henkilö on ainoa, joka on sijoittanut väitteen 

”Yhdysvallat on vaarallisin voima, jonka maailma on koskaan nähnyt” skaalan positiiviselle 

puolelle, vieläpä kaikkein korkeimpaan ääripäähän. Henkilö perusteli sijoitustaan seuraavasti: 
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  ”Yhdysvallat on ainoa supervalta, jolla on materiaalinen ja sotilaallinen 

  kyky tuhota maailma.” 

 

Kysyttäessä, mikäli henkilö kokee, että Yhdysvallat tätä voimaa tulisi käyttämään, nähtiin se 

mahdollisuutena vihollisten osalta. Imagoteorian kuvailemalla tavalla barbaarivaltiosta koetaan, että 

se aikoo tai voi hyödyntää ylivaltansa viimeiseen pisaraan. Tähän liittyy myös tietynlainen 

epävarmuus toimijan aikeita ja motiiveja kohtaan. Oikeutusta Yhdysvaltain toimille ei kuitenkaan 

löydetä (14), ja tällä faktorilla koetaan erityisen vahvasti, ettei ole mitään historiallista velvoitetta 

Yhdysvaltain sotilaallisille toimille kansainvälisessä järjestelmässä. Henkilö kokee niin kutsutut 

muuhun maailmaan kohdistuvat velvollisuudet yleensä kovin yksipuolisina ja Yhdysvaltain 

toiminnan maailmalla vahvan unilateraalina. Faktorilla kyseenalaistetaan muun muassa 

Yhdysvaltain rooli humanitaarisen ja kehitysavun antajana (42) ja haastateltu toteaakin, että 

 

  ”On kyseenalaista, onko USA:n humanitaarinen ja kehitysapu erityisen 

  positiivista maailmassa. USA:lla on taipumus homogenisoida maailmaa 

  eikä toiminta ole erityisen humanitaarista. Esimerkiksi monet lähikriisit 

  ovat USA:n saarto-operaatioita ja primääri intressi kohdistuu niihin, 

  kuten Haitissa.” 

Tälläkin faktorilla Yhdysvaltain toiminta koetaan siis intressi-sidonnaisena ja realistisena, mutta 

painotetaan ennen kaikkea Yhdysvaltain itsekkäitä toimia kansainvälisessä järjestelmässä. 

 

Vaikka faktorilla D amerikkalainen kulttuuri ja yhteiskunta nähdään melko negatiivisessa valossa 

(mm. väitteen 31 sijoitus), ei voida kuitenkaan sanoa että henkilö näkisi amerikkalaiset 

epäsofistikoituneina tai kulttuurin alempiarvoisena omaansa verrattuna. Tästä syystä faktorin 

narratiivista muodostuma imago ei täysin vastaa barbaarin prototyyppiä, jossa toinen valtio nähdään 

voimakapasiteetiltaan vahvempana mutta kulttuurisesti alempiarvoisena. Loppuhaastattelussa 

faktoria määrittävä henkilö totesi kokevansa Yhdysvaltain kulttuurin positiivisessa valossa, 

ainoastaan ”tekopyhä idealistisuus” tuntui häiritsevän amerikkalaisessa yhteiskunnassa. 

Kulttuurinen samanarvoisuus mutta voimakkaampi valtakapasiteetti ja yhä itsenäiset tavoitteet 

viittaavat imagoteorian ulottuvuuksissa imperialistin imagoon, ja tämän prototyypin piirteet 

tuntuvatkin jossain määrin istuvan tämän faktorin narratiiviin.   
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Henkilö myös kokee vahvasti Yhdysvaltain ajavan taloudellisessa järjestelmässä omia etujaan 

kehitysmaiden kustannuksella (29) ja kokee globaalissa järjestelmässä Yhdysvaltain riistävän 

heikompia maita, mikä osaltaan heijastaa kuvaa, jossa imperialistinen toimija hyväksikäyttää muita 

valtioita ja niiden resursseja. Näistä syistä faktoria kuvatessa olen käyttänyt apunani ja erityisesti 

barbaarin ja imperialistin prototyyppejä ja soveltanut niitä tulkitessani tätä vapaasti soveltaen 

nimettyä barbaaris-imperialistisen toimijan imagoa, mikä erottuu muista faktoreista vahvimmin 

antiamerikkalaisena ja negatiivisena kuvana Yhdysvalloista.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA HUOMIOT 
 

Faktori A eli imago Yhdysvalloista omaa poikkeuksellisuuttaan korostavana toimijana kuvaa 

kansainvälistä järjestelmää, jossa kansainvälisellä oikeudella on suuri rooli siinä, minkälaista 

toimintaa valtiot voivat yhteisesti sovittujen pelisääntöjen varassa harjoittaa. Yhdysvallat ei toimi 

aina tämän kansainvälis-oikeudellisen viitekehyksen puitteissa, mitä faktorilla paheksutaan. Tämän 

toiminnan nähdään kumpuavan omalakisen etujen tavoittelun lisäksi amerikkalaisten uskomuksesta 

oman kansakuntansa erinomaisuuteen, jonka myötä perustellusti Yhdysvallat nauttii 

kansainvälisessä järjestelmässä poikkeuksellista asemaa muihin toimijoihin nähden.  

 

Faktori B, imago Yhdysvalloista realistisena liittolaisena, edustaa tässä tutkimuksessa syntyneiden 

imagojen myönteisintä näkemyksestä Yhdysvalloista. Faktorin narratiivi on kärjistyneempi kuin 

esimerkiksi faktorin A tai C, ja sille löytyy selkeä vertailu- ja samaistuskohde imagoteorian 

liittolaisen prototyypistä. Faktorin B kuva kansainvälisestä politiikasta löytää viitekehyksensä 

jossain määrin realismista, sillä siinä painotetaan, että Yhdysvaltain toiminta on realistista sen 

ajaessa ennen kaikkea omaa kansallista intressiään. Nähdään kuitenkin, että nämä intressit eivät 

olisi ristiriidassa omiemme kanssa, ja että Yhdysvaltain kanssa jaetaan sellaisia arvoja ja normeja 

kuten ihmisoikeudet ja demokratia, mitä kautta yhteistyön tekeminen koetaan järkeväksi ja 

liittoutuminen mahdolliseksi. Faktorilla tunnustetaan Yhdysvaltain rooli supervaltana, jota tarvitaan 

kansainvälisessä yhteistyössä tavoitteiden toteuttamiseksi. 

 

Faktori C eli imago Yhdysvalloista suurvaltana muiden joukossa painottaa näkemystä 

kansainvälisestä järjestelmästä, jossa vallitsee balanssi useamman suurtoimijan välillä. 

Yhdysvalloilla ei koeta olevan ylivoimaista valtaa, tai sen asemalla suurempaa painoarvoa kuin 

muillakaan kansainvälisen kentän toimijoilla. Lisäksi faktorilla nähdään, että Yhdysvaltain asema 

suurvaltana on yhä heikkenemässä ja sen rinnalle on hyvää vauhtia nousemassa muita 

suurtoimijoita kuten Kiina ja Intia. Tästä johtuen yhteistyö EU:ssa ja hyvät suhteet maihin kuten 

Venäjä ja Kiina nähdään Suomelle olennaisempana kuin aktiivisten itsenäisten suhteiden luominen 

Yhdysvaltoihin.  
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Faktori D, imago Yhdysvalloista barbaaris-imperialistisena toimijana, muodostaa tässä 

tutkimuksessa negatiivisimman näkemyksen Yhdysvalloista. Tämä faktori on poikkeuksellinen 

myös siitä syystä, että sitä määrittää vahvasti vain yksi koehenkilö. Se edustaa kuitenkin niin 

vahvasti omaa suhtautumistaan, että oli ehdottoman tärkeää ottaa faktori osaksi analyysia, jotta eri 

näkemykset edustuisivat mahdollisimman laajasti tässä verrattain pienehkössä henkilöotoksessa. 

Tähän imagoon voisi parhaiten soveltua käsitys antiamerikkalaisuudesta. Yhdysvallat koetaan 

uhkaavaksi ja ylivoimaiseksi toimijaksi, jonka toimet nähdään arvaamattomina ja 

ennustamattomina. Soveltuvimmaksi strategiaksi nähdään eristäytyminen tällaisen toimijan 

ulkopolitiikasta ja liittoutuminen samanmielisempien toimijoiden, kuten EU:n, kanssa. 

Amerikkalainen yhteistyö kansainvälisessä järjestelmässä koetaan merkityksettömäksi, tai ainakin 

omiin tavoitteisiin yhteen sopimattomaksi. Faktorin kärjistynyt narratiivi peilautuu sekä 

imagoteorian barbaarin että imperialistin prototyyppiin.  

 

Haastateltujen ymmärryksessä ja näkemyksessä Yhdysvalloista on siis nähtävissä jako neljään. 

Nämä neljä eri käsitystä peilautuvat läheisesti siihen, miten haastatellut näkevät kansainvälisen 

järjestelmän ja siinä esiintyvät valta- ja rakennesuhteet. Kahdella faktorilla (B, D) korostuu 

Yhdysvaltain rooli supervaltana, mutta tämä asema nähdään kovin eri tavoin. On vaikeaa löytää 

yhteisymmärrystä siitä, minkälainen toimija Yhdysvallat lopulta on, jos perustavalla tasolla 

käsitykset kansainvälisestä politiikasta eroavat. Imagoteorian puitteissa, jonka perusolettamus on, 

että imago toisesta ohjaa käyttäytymistä ja toimintaa toista kohtaan, näiden imagojen pohjalta 

harjoitettaisiin siis neljää erilaista, toisistaan poikkeavaa politiikkaa suhteessa Yhdysvaltoihin.  

 

Harjoittaakseni poliittista ajatusleikkiä, sijoitan jokaisen faktorin vuorollaan suomalaisen 

ulkopolitiikan johtoon. Faktori A:n ulkopolitiikassa Suomi saattaisi aktiivisesti lobata Yhdysvaltoja 

sitoutumaan vahvemmin kansainvälisiin oikeudellisiin instrumentteihin ja mekanismeihin, ja 

yhteistyötä tehtäisiin lähinnä näissä puitteissa sekä taloudellisella areenalla. Faktori B:n 

ulkopolitiikassa pyrittäisiin hyviin suhteisiin Yhdysvaltain kanssa ja harjoitettaisiin aktiivista 

yhteistyötä ulkopolitiikan pehmeiden arvojen edistämiseksi. Lisäksi tämän faktorin vetäessä 

ulkopolitiikkaa, Suomen liittyminen NATO:n olisi kenties todennäköisintä. Faktorilla C Suomi 

harjoittaisi suhteitaan Yhdysvaltoihin lähinnä EU:n kautta ja keskittäisi aktiivisemman 

bilateraalipolitiikkansa muun muassa Aasiaan. Suomi olisi yhä eristyneempi Yhdysvalloista, mikäli 
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faktori D edustaisi ulkopolitiikkamme johtoa. Pitäytyisimme EU-liittoutumassamme ja pyrkisimme 

aktiivisesti pysymään erillään Yhdysvaltain sotilaallispainotteisesta ulkopolitiikasta. 

 

Vaikka edellinen kappale on ajatusleikkiä ja kovin yksinkertaistettua ja kärjistettyä ajattelua, koen 

tutkimukseni viitekehyksessä että poliittisella psykologialla ja imagoteorialla tulisi olla 

merkittävämpi rooli kansainvälisen politiikan tutkimuksessa. Olisi vaikea kuvitella, etteivätkö 

imagot ohjaisi yksilön suhtautumista ja poliittista päätöksentekoa. Koen, että yksilö merkitsee 

kansainvälisessä politiikassa valtion rinnalla. Koen epätodennäköiseksi, että mikäli ainoastaan 

esimerkiksi faktorin D:n näkemyksen jakavia henkilöitä olisi suomalaisina poliittisina päättäjinä, 

että sotilaallinen liittoutuminen Yhdysvaltain kanssa olisi mahdollista. Harvemminpa kuitenkaan 

poliittisilla päätöksentekijöillä on samanlainen näkemys tietystä asiasta, erityisesti jos se on niin 

monimuotoinen kuin Yhdysvallat. Tässäkin tutkimuksessa 15 henkilön otannasta syntyi jo neljä 

erilaista imagoa eli näkökulmaa. Ehkäpä juuri tämän takia kansainvälisen politiikan teko on niin 

hankalaa, ja konsensuksen löytyminen yhteisillä foorumeilla kuten Yhdistyneissä Kansakunnissa 

niin vaikeaa. 193 valtion eri intressien lisäksi näillä areenoilla tasapainoillaan toimijoiden eri 

imagojen ja kansainvälisen järjestelmän rakenteen moninaisten tulkintojen välillä. 

 

Mielenkiintoista on, kuinka faktorista riippumatta kaikki haastateltavat tuntuvat allekirjoittavan 

kansainvälisen politiikan realismin oppikunnan peruslähtökohdan siitä, että valtioiden toimintaa 

kansainvälisessä järjestelmässä ajaa ennen kaikkea kansallinen intressi ja oma etu. Tämä ajatus 

liitetään erittäin läheisesti Yhdysvaltoihin. Konsensusväitteeksi muodostunut väite numero 7 

tarjonnee tälle näkemykselle yhteisen pohjan: ”Jokainen vähänkään omilla aivoillaan ajatteleva 

tietää, että USA:n toimintaa ovat aina ohjanneet ja ohjaavat edelleen sen omat valtapoliittiset 

tavoitteet ja edut”. Haastatellut uskovat, että Yhdysvaltain politiikka on intressijohteista, ja 

kaikenlaisten suurvalta-aseman mukanaan tuomien velvollisuuksien takana on loppupeleissä aina 

omat edut. Eräs haastatelluista totesi epäreilua maailmankauppaa koskevasta väitteestä (39) ja 

kehitysmaiden kustannuksilla ajettavista eduista (29), että  

  ”(…) vaikka ajetaan nimellisesti vapaata kauppaa niin toisaalta niillä 

  ehdoilla, mitä kehitysmaille tarjotaan, USA suojaa omaa teollisuuttaan. 

  Samalla vaaditaan, että kehitysmaat avaavat omat markkinansa ja sinne 

  dumpataan tukituotettua tavaraa. USA on kehittynyt vahvaksi taloudeksi 
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  tullijärjestelmien ja muurien takana, mihin kehitysmaat eivät samalla 

  tavalla pysty kehittymään.” 

 

Moni muu haastatelluista näki tämän lähinnä kansainvälisen talousjärjestelmän rakenneongelmana, 

josta ei voida osoittaa sormella ainoastaan Yhdysvaltoja. ”Kaikki me ajamme etujamme 

kehitysmaiden kustannuksella, ei vaan USA”, totesi yksi vastaajista. Eräs toinen totesi, että on 

naiivia kutsua maailmankauppaa epäreiluksi, sillä ei mikään maa halua tai pyri toteuttamaan reilua 

maailmankauppaa, jokainen pyrkii hyötymään. Eduista noin yleisesti yksi haastateltu totesi 

seuraavaa, kääntäen intressitoiminnan positiiviseen valoon: 

  ”Näen, että amerikkalaiset omaavat vilpitöntä halua ja uskomusta siihen, 

  että ulkopolitiikka johtaa positiiviseen kehitykseen muualla maailmalla, 

  riippumatta toiminnan vaikuttimista.” 

 

 

Poliittinen psykologia korostaa yksilön merkitystä kansainvälisessä politiikassa ja poliittisessa 

päätöksenteossa, mutta tämän tutkimuksen yhteydessä Yhdysvaltain ulkopolitiikka ei merkittävästi 

henkilöitynyt amerikkalaisiin valtionpäämiehiin. Koetilanteessa hyvin harvakseltaan kommentoitiin 

esimerkiksi Obaman tai Bushin hallintoa, ja niitäkin hyvin ristiriitaisessa valossa. Toisille politiikka 

tuntuu jossain määrin korostuvan persoonassa, toisille ei. Koetilanteessa esitettiin seuraavanlaisia 

kommentteja amerikkalaisista johtohahmoista: 

 

  ”Mietin tässä koetilanteessa, että se mitä ajattelen, henkilöityy paljon 

  Yhdysvaltain presidenttiin. Nyt Obaman kaudella olen päässyt taas  

  positiivisen puolelle ja suhtautumiseni on myönteisempi.” 

 

  ”Ei yhden presidentin tai hallituksen kausi ja sen tapahtumat vaikuta 

  suhtautumiseeni Yhdysvaltoihin tai siihen, voidaanko jatkossa luoda 

  jotain positiivista tai olla aktiivisesti yhteistyössä Yhdysvaltain kanssa. 

  Esimerkiksi Bushin hallinto ei ole koskaan vaikuttanut, eikä vaikuta 

  edelleenkään, myönteiseen suhtautumiseeni, vaikken kaikkia toimia 

  hyväksyisi.” 
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  ”Kylläpä olisi helppo sanoa, että Bush tai USA on paska. Kyllä muutkin 

  ovat saaneet paljon huonoa aikaan, esimerkiksi Italiassa Berlusconi 

  paljon enemmän kuin Bush.” 

 

  ”Eivät amerikkalaiset halua jakaa valtaa, ainakaan Bush, joka toimi 

  röyhkeän unilateraalisti muita kuuntelematta.” 

 

Ulkopolitiikkaa ei kuitenkaan automaattisesti rinnasteta valtionpäämieheen, vaan haastateltavat 

tuntuivat yleisesti painottavan, että toiminnan taustalla vaikuttavat historiallinen konteksti, 

ulkopoliittisen perinteen jatkaminen, kansallisesti määritetty intressi sekä kansainvälisen 

järjestelmän syvään juurtuneet rakenteet. Lisäksi ainoastaan yhdellä faktorilla koettiin Bushiin 

henkilöityvän kovan hallinnon yhä vaikuttavan suhtautumisessa Yhdysvaltoihin tänä päivänä, mikä 

osaltaan kertoo siitä, että tähän henkilöön mahdollisesti kohdistetut negatiiviset tunteet eivät 

ainakaan vaikuta tämän päivän politiikan teossa, tai että ne ovat jopa kenties korvautuneet 

positiivisilla tuntemuksilla nykyistä hallintoa kohtaan. Faktoreilla ei kuitenkaan koettu vahvasti, 

että henkilöön tai karismaattiseen johtajuuteen perustuva ulkopolitiikka olisi tarpeen ainakaan 

Suomessa (18). 

 

Haastateltavien täyttämää taustatietolomaketta (liite 2) käytettiin lähinnä varmistuksena siitä, että 

henkilöotokseen valittavien taustat olisivat mahdollisimman monimuotoiset. Alun perinkään 

tarkoituksena ei ollut tarkastella esimerkiksi opintovaiheen tai puoluesuuntautumisen vaikuttamista 

tai esiintymistä faktoreilla. Näin jälkikäteen tarkasteltuna huomiona kuitenkin, ettei niin 

opiskeluiden vaihe kuin poliittinen suuntautuminenkaan näytä vaikuttavan faktorin syntyyn tai sitä 

millään tavalla määrittävän. Yhdelläkään faktorilla ei esiinny edes kahta samaa puoluesuuntausta 

edustavaa henkilöä. Lisäksi faktoreista ainoastaan C on sellainen, jonka edustajat ovat suurin 

piirtein samassa vaiheessa opintojaan, mutta tämä sijoitus lienee lähinnä sattumanvaraista enkä koe, 

että faktorin narratiivin tai tämän tutkimuksen kannalta seikka olisi olennainen. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ollut yleistää löydettyjä tuloksia tai esittää, että löydökset 

olisivat yleistettävissä koko Suomen kontekstiin. Jotain voidaan kuitenkin kertoa Suomen 
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tapauksesta pienelläkin tutkimusotoksella, jonka henkilöotosta yhdistävänä tekijänä nimenomaan on 

suomalaisuus (pääaineen lisäksi). Suomenkin kaltaisessa pienessä maassa tuntuu esiintyvän 

hyvinkin toisistaan poikkeavia näkemyksiä Yhdysvalloista ja siitä, minkälaista politiikkaa Suomen 

tulisi maata kohtaan harjoittaa. Toisaalta konsensusväitteet muodostavat alustan, jolla eri 

näkemykset kohtaavat ja mistä asioista voidaan samaa mieltä olla.  Tämän tutkimuksen 

konsensusväitteiden myötä siis olemme Suomen tapauksesta oppineet, että Yhdysvallat koetaan yhä 

merkittävänä toimijana kansainvälisessä järjestelmässä ja jonka toiminta on enemmän tai 

vähemmän realistista ja intressien ohjaamaa. Lisäksi Yhdysvaltain kärjistynyttä stereotypisointia tai 

yleistämistä pyritään välttämään ja ymmärretään, että kyseessä on monimuotoinen ja värikäs 

kansakunta, jota ei haluta pakottaa mustavalkoisiin raameihin. 

 

Ominaista tälle tutkimukselle on se, että sen empiirisestä datasta löytyi kaksi uutta imagoa, jotka 

eivät olleet tulkittavissa imagoteorian todentamien arkkityyppien valossa. On siis hyvä, että 

imagoteoria jättää tilaa mahdollisten uusien imagojen löytymiseen, eikä pyri pakottamaan 

arkkityyppejä ainoina mahdollisina tutkimuksen tuloksina. Koska tarkastelemassani aikaisemmassa 

tutkimuksessa uudet imagot eivät ole löytyneen empiirisestä datasta vaan ovat olleet tutkijan itsensä 

asettamia vaihtoehtoja, koen että tutkimukseni uudet imagolöydökset on ennen kaikkea 

mahdollistanut käyttämäni Q-metodologia. Menetelmänä Q-metodi tuntuu olevan omiaan 

subjektiivisten näkemyksien löytämisessä ja tulkitsemisessa. Metodi joka mahdollistaa tutkijasta 

riippumattomat subjektiivisen näkemyksen testaamisen ja näin antaa tilaa uusien imagojen 

esiintymiselle. Oma tutkimukseni on siis tuonut lisäarvoa aiempaan tutkimukseen määrittämällä 

kaksi uudenlaista imagoa ja todentamalla, että Q-metodologia sopii erinomaisesti valtion imagojen 

tutkimukseen. 

 

Lisäksi tutkimuslöydösteni yhteydessä pohdin, lienevätkö imagoteorian viisi valtion arkkityyppiä jo 

vanhentuneita muuttuneessa kansainvälisessä järjestelmässämme, jossa muun muassa muiden 

talousmahtien nousu ja Yhdysvaltain velkaantuminen tuntuu vaikuttavan siihen, millaisena 

nykyisen kansainvälisen järjestelmän rakenteen näemme. Koen, että esimerkiksi Faktori C:n 

määrittämä imago Yhdysvalloista suurvaltana muiden joukossa olisi merkittävä lisä nimenomaan 

Yhdysvaltoja käsittelevässä imagoteoreettisessa tutkimuksessa, erityisesti mikäli tutkitaan muiden 

kehittyneiden maiden suhtautumista Yhdysvaltoihin. Imagoteoreetikkojen olisikin kenties 

hyödyllistä sisällyttää muutama uudenlaisen imagon tyyppi viitekehykseensä, ja käyttää näiden 
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uusien imagojen havainnoimiseen jotain muuta kuin survey -tyyppistä menetelmää, joka antaisi 

enemmän tilaa uusille subjektiivisille löydöksille, kuten Q-metodia. 
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7. LOPPUSANAT 
 

Koetilanteessa tuli esiin, miten tärkeää väitteiden lopullinen muoto on. Useat tutkimukseen 

osallistuneista kommentoivat, miten yksittäisen väitteen sijoitus matriisissa on vaikeaa, jos on eri 

mieltä väitteen perusteista mutta samaa mieltä johtopäätöksestä tai päinvastoin. Lisäksi useiden 

monilauseisten väitteiden kohdalla sijoitus tapahtui ensimmäisten tai viimeisten lauseiden 

perusteella, koko väitekokonaisuutta ei sellaisenaan aina kyetty allekirjoittamaan. Vaikka väitteet 

olivat osittain monitulkintaisia, kaikki osallistujat olivat samalla lähtöviivalla väitteiden 

ymmärtämisen ja tulkitsemisen kanssa. Lisäksi koetilanteen dialogi helpotti tulosten tulkinnassa, 

sillä haastatellut perustelivat hyvin sijoituksensa. Oli mielenkiintoista nähdä jo koetilanteissa, miten 

monimuotoisia ja erilaisia Q-jaotteluita syntyy tämän tutkimuksen aineistoksi. Jaottelut ovat todella 

subjektiivisia ja uniikkeja – kahden täysin samanlaisen jaottelun löytyminen yhden Q-tutkimuksen 

puitteissa on erittäin epätodennäköistä. Useat vastaajat kommentoivat pakotetun jakauman matriisin 

haastavuutta, sillä tuntui ikävältä tai kiusalliselta siirtää esimerkiksi positiiviseksi kokemia väitteitä 

negatiiviselle puolelle tai päinvastoin vain sen takia, että matriisin muotoa oli noudatettava. Lopulta 

kaikki vastaajat olivat kuitenkin täysin tyytyväisiä jaotteluihinsa ja totesivat sen kuvaavan hyvin 

omaa näkemystä Yhdysvalloista. 

 

Q-jaotteluiden yhteydessä korostui kansainvälisen politiikan opiskelijoiden kriittiset ajattelumallit 

sekä mielipiderikkaus. Väitteiden sijoittaminen nollan alle ja sitä ympäröivälle lähes 

merkityksettömälle alueelle turhautti usein vastaajia, sillä heillä tuntui olevan vahva mielipide ja 

kanta joka väitteeseen. Politiikan tutkijoilla tuntuu olevan perusteltu mielipide asiaan kuin asiaan, 

eikä niitä mielellään jätetä paitsioon. Toisaalta ymmärrettiin se, että omia mielipiteitä ja 

näkemyksiäkin on arvotettava tutkimustulosten mielekkyyden vuoksi. Tämä myös osaltaan antoi 

kimmoketta oman itsensä tutkiskeluun, kun oli tarkkaan pohdittava, mitkä asiat tosiaan ovat itselle 

tärkeitä ja mitä painotetaan vähemmän. ”Todella hyvää itsetutkiskelua kun ei ole aiemmin omaa 

kantaansa miettinyt, on kiva huomata miten ajattelee, kun valmiin matriisin näkee edessään”, totesi 

yksi haastatelluista koetilanteen lopuksi.  

 

Haastatellut opiskelijat argumentoivat myös runsaasti ja pohtivat ääneen väitteiden taustoja ja omia 

kantojaan. Välillä sijoittelu tuntui hankalalta siksi, että siinä ”pakotettiin ajattelemaan 
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mustavalkoisesti” liian yksinkertaistettujen väitteiden kautta. Vastaajat edustivat myös 

esimerkillisesti kriittistä ajattelutapaa, johon meitä politiikan opiskelijoita on opinnoissamme 

jatkuvasti kannustettu. Väitteitä ei nielty pureksimatta ja pyörittelemättä. Vaikka muutama 

haastateltu kovasti pyrki sijoittelemaan väitteitä ennen kaikkea intuitiivisesti, usein pohdittiin 

tarkkaan väitteen sisältöä ja mahdollisia eri tulkintatapoja ennen omaa lopullista tulkintaa. Myös 

lähdekritiikin tärkeys tuntuu sisäistyneen kansainvälisen politiikan opiskelijaan, sillä usein väitteen 

alkuperää tiedusteltiin, kyseenalaistettiin tai kummasteltiin ääneen.  

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Q-metodilla on mahdollista saada merkitseviä faktoreita ja 

näkökulmia kansainväliseen politiikkaan. Syntyneet faktorit ilmentävät, että näkemykset 

Yhdysvalloista ovat kovin moninaisia, mutta toisaalta neljän selkeän ja merkittävän faktorin 

syntyminen kuvaa myös sitä, että subjektiivisille näkemyksille löytyy yhteisiä viitekehyksiä, jota 

imagoteoria tutkii. Tässä tutkimuksessa löydetyt imagot eivät vastaa täydellisesti imagoteorian 

kuvaamia prototyyppejä, mutta jo teoreettisessa viitekehyksessä todettiin mahdollisuus uusien 

imagojen syntyyn ja että tälle on annettava tilaa. Kaksi imagoista vastaa joissain määrin 

imagoteorian tunnistamia prototyyppejä ja toiset kaksi ovat taas uusia imagoja Yhdysvalloista, jotka 

saatiin esiin tässä Q-tutkimuksessa ja -analyysissa. Koen, että tutkimuksessani vallitsee teorian, 

metodin ja tutkimustulosten välillä hyvä balanssi. 

 

Tutkimuksen loppuhaastattelussa kysyttiin, mikäli vastaajat kokevat suhtautumisensa 

Yhdysvaltoihin olevan enemmän positiivinen vai negatiivinen. Usein vastattiin diplomaattisesti, että 

suhtautuminen on ”realistinen”. Suurin osa vastaajista kuitenkin koki Yhdysvallat -kuvansa olevan 

aavistuksen verran positiivisen puolella tai täysin positiivinen, ainoastaan kaksi vastaajaa myönsi 

suoraan suhtautuvansa negatiivisesti. Tästä tutkimuksesta olisikin mielenkiintoista jatkaa ottamalla 

seuraava askel eteenpäin ja kysyä miksi? Tutkimustulokset osoittavat, minkälaisia imagoja 

Yhdysvalloista esiintyy ja ne vastaavat tutkimuskysymykseeni Mikä on kansainvälisen politiikan 

opiskelijoiden Yhdysvallat -kuva? Voisi olla mielekästä jatkaa tästä ja kysyä, Miksi kansainvälisen 

politiikan opiskelijoiden kuvat ovat kuten faktorilla A, B, C ja D? Ymmärtämällä miten ja miksi 

toinen (other) esiintyy, voimme ymmärtää ja ennustaa mitä sosiaalisessa järjestelmässä tapahtuu. 

Tutkimuksen tulokset ovat toivottavasti herättäneet uusia ajatuksia imagoteoreettisesta poliittisesta 

ajattelusta ja Yhdysvallat -kuvista ja edesauttaneet teeman pohdintaa.  
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LIITE 1: Q-jaottelun tulosliuska 
 

 

 

Jaotteluohje:  Järjestä väitteet siten, että lopputuloksena syntyvä Q-jaottelu mallintaa subjektiivista,  

 sinulle ominaisinta näkökulmaa. 

 

 

 

                                             olen täysin 
olen täysin                 en osaa                              samaa 
eri mieltä                                                 sanoa                              mieltä 
 

  -5   -4   -3   -2   -1    0    1    2    3    4    5 
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LIITE 2: Saatekirje ja taustatietolomake 
 

SAATEKIRJE TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVILLE  

 

     Helsingissä 26.5.2011 

Hyvä kansainvälisen politiikan opiskelija, 

 

Olen tekemässä Yhdysvallat-aiheista kansainvälisen politiikan pro gradu- työtä Tampereen 

yliopiston Johtamiskorkeakoulussa. Tutkimukseni tavoite on selvittää Tampereen yliopiston 

kansainvälisen politiikan opiskelijoiden suhtautumista Yhdysvaltoihin. Tätä tutkimusta saatetaan 

hyödyntää myös professori Tuomas Forsbergin laajemmassa tutkimusprojektissa, jonka aiheena on 

Yhdysvaltain kuva Pohjoismaissa. 

 

Tutkimukseen osallistuminen on Sinulle vapaaehtoista. Antamasi tiedot käsitellään 

luottamuksellisesti, eikä henkilöllisyytesi tule esille missään vaiheessa. Mikäli Sinulla on jotain 

kysyttävää, vastaan mielelläni. 

 

Tutkimus toteutetaan Q-metodologian keinoin ja annan sinulle henkilökohtaisesti tarvittavat ohjeet 

Q-jaottelun laatimiseksi varsinaisessa koetilaisuudessa. Lisäksi pyydän sinua täyttämään 

taustatietolomakkeen. 

 

Koetilaisuutesi on  _____/_____ 2011  klo _____:______ erikseen sopimassamme paikassa. 

 

Lisäksi pyytäisin Sinulta yhteistyötä myös tutkimukseni myöhemmässä vaiheessa, mikäli tarvitsen 

lisäinformaatiota tai vahvistusta koetilaisuudessa antamiisi vastauksiin. Voin tarvittaessa tavoittaa 

sinut joko sähköpostitse osoitteesta __________________________________________ tai 

puhelimitse numerosta _________________________________________. 

 

Vaivannäöstä ja yhteistyöstä kiittäen, 

 

Saila Söderman 

 

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, kansainvälisen politiikan maisteritutkinto-opiskelija 

saila.soderman@uta.fi 

puh. 040 567 1618 

mailto:saila.soderman@uta.fi
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TAUSTATIETOLOMAKE TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVILLE   

SIVU 1(2) 

 

Ohje: Valintakysymyksissä ympyröi sopivimmalta tuntuvan vaihtoehdon edessä oleva numero ja 

tarkenna vastaustasi kysymyksen yhteydessä olevalle viivalle. Tarvittaessa voit valita useamman 

vaihtoehdon ja jatkaa tarkennusta lomakkeen loppuun tai taakse. 

 

Sukupuoli:  1. mies  2. nainen 

 

Ikä:  _____ vuotta 

 

Missä Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun koulutusohjelmassa olet? 

1. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, pääaineena kansainvälinen politiikka 

2. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto, pääaineena kansainvälinen politiikka 

3. Valmistunut vaihtoehdosta 1., keväällä/syksyllä vuonna _____ 

4. Valmistunut vaihtoehdosta 2., keväällä/syksyllä vuonna _____ 

5. Jatkotutkinto, tarkennus: _______________________________________________ 

 

Minä vuonna aloitit edellisen kysymyksen tarkoittamat opintosi? __________ 

 

Pääaineessani olen suorittanut tähän mennessä __________ opintopistettä / opintoviikkoa. 

 

Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, minkä puolueen ehdokasta äänestäisit? 

1. KESK 

2. KOK 

3. SDP 

4. Vasemmistoliitto 

5. Vihreät 

6. RKP 

7. Kristillisdemokraatit 

8. Perussuomalaiset 

9. Jokin muu puolue tai ryhmittymä 

10. En äänestäisi lainkaan 

11. En osaa sanoa 

12. En halua sanoa  
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TAUSTATIETOLOMAKE TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVILLE                      

SIVU 2(2) 

 

Kuinka kiinnostunut nykyisin olet/kuinka aktiivisesti seuraat Yhdysvaltoihin liittyviä asioita? 

1. Erittäin kiinnostunut, seuraan aktiivisesti 

2. Melko kiinnostunut, seuraan jonkin verran 

3. Vain vähän kiinnostunut, en juuri seuraa 

4. En lainkaan kiinnostunut, en seuraa lainkaan 

5. En osaa sanoa 

Mahdollisia lisätietoja/kommentteja: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Entä kuinka hyvin katsot tuntevasi kyseisiä asioita? Oletteko niistä mielestäsi perillä... 

1. Erittäin hyvin 

2. Melko hyvin 

3. Melko huonosti 

4. Erittäin huonosti 

5. En osaa sanoa 

Mahdollisia lisätietoja/kommentteja: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ovatko Yhdysvaltoihin liittyneet asiat olleet esillä opinnoissasi... 

1. Erittäin paljon 

2. Melko paljon 

3. Melko vähän 

4. Erittäin vähän 

5. En osaa sanoa 

Mahdollisia lisätietoja/kommentteja: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Onko Yhdysvallat tai siihen liittyneet asiat ollut osa vapaa-aikaasi? Jos kyllä, onko syy ollut... 

1. Matkustelu 

2. Perhe/sukulaiset/ystävät 

3. Viihde/populäärikulttuuri 

4. Jokin muu, mikä? _________________________________________________________________ 

Jos ei, miksi? 

________________________________________________________________________ 

 

Mahdollisia lisätietoja/kommentteja: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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LIITE 3: Q-otos ja idealisoidut faktoripisteet 
 

Väite Faktori 

A B C D 

 
1. Yhdysvallat tekee politiikkaa uskonnollisista 
lähtökohdista käsin. 
 

 

1 

 

-2 

 

-1 

 

3 

2. Viimeistään vuonna 2050 Kiina on ohittanut Yhdysvallat 
maailman suurimpana kansantaloutena. 
 

5 2 5 -1 

3. Yhdysvaltain ja Euroopan/Suomen tärkeimmät yhteiset 
edut löytyvät ihmisoikeuksien ja demokratian 
edistämisestä. 
 

0 4 -2 0 

4. Tänään Yhdysvallat on vähiten rasistinen, kulttuurisesti 
moniarvoisin, ja maahanmuuttajaystävällisin yhteiskunta. 
On kiistatonta, että amerikkalaiset ovat onnistuneet 
maahanmuuttopolitiikassaan huomattavasti 
eurooppalaisia paremmin 

-1 1 -2 -4 

 
5. Amerikkalaistunut kauppa- ja finanssijärjestelmä on 
vienyt meiltä mahdollisuuden demokraattisesti päättää 
elämäntavastamme, taloudellisista järjestelyistä ja 
poliittisista rakenteista. 
 

 

-3 

 

-3 

 

1 

 

0 

6. Yhdysvallat kärsii suurvallan dilemmasta. Jos 
Yhdysvallat puuttuu sotilaallisesti asioihin, se on roisto. Jos 
se ei puutu, se on pelkuri tai välinpitämätön. 
 

1 5 3 1 

7. Jokainen vähänkään omilla aivoillaan ajatteleva tietää, 
että USA:n toimintaa ovat aina ohjanneet ja ohjaavat 
edelleen sen omat valtapoliittiset tavoitteet ja edut. 
 

4 2 2 2 

8. Takaraivossa kolkuttaa yhä mielikuva Bushin kovasta 
hallinnosta ja unilateraalista toiminnasta Irakin sodan 
aikana. Se lamaannuttaa tahtoa innovoida uutta, olla 
hyvällä tavalla aktiivinen USA:n suuntaan. 
 

2 -4 -4 -4 

9. Ilmastonsuojelun todellinen syntisäkkihän on 
Yhdysvallat, jonka kasvihuonepäästöt asukasta kohden 
ovat moninkertaiset esimerkiksi Kiinaan verrattuna ja 
jonka presidentti suoraan ilmaisi, että talous menee 
ilmastonsuojelun edelle. 
 

1 -3 4 -1 

10. Amerikkalaiset ovat pinnallisia ja moukkamaisen 
materialistisia. 
 

0 -4 -4 -2 

11. Yhdysvaltain taloudellinen menestys ei vahingoita 
Suomen taloutta tai kilpailukykyä. 
 

2 3 -1 0 

12. Suomen on oman etunsa vuoksi syytä pitäytyä erossa 
Natosta ja välttää siten joutumasta maailmanpolitiikassa 

0 -2 0 4 
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Yhdysvaltojen äänettömäksi yhtiömieheksi. 
 

13. Yhdysvallat on vaarallisin voima, jonka maailma on 
koskaan nähnyt. 
 

-5 -5 -3 5 

14. Amerikan sotilaallinen toiminta kansainvälisessä 
järjestelmässä historiallisessa perspektiivissä on ollut 
oikeutettua; Yhdysvalloilla on historiallinen velvollisuus 
toimia. Ylivoimaisen vallan mukanaan tuoman vastuun 
takia USA ei voi eikä sen pidä sanoutua irti muuhun 
maailmaan kohdistuvista velvollisuuksistaan.  
 

-2 2 0 -5 

15. Keskiverto koulutus Yhdysvalloissa on surkeaa. 
Yhdysvallat voisi oppia maailman menestyksellisimmistä 
koulutusuudistuksista, esimerkiksi suomalaisesta. 
 

-3 1 2 -2 

16. Yhdysvallat ja Eurooppa jakavat yhtäläiset edut 
maailmankaupan esteiden raivaamisessa ja 
markkinatalouden edistämisessä. 
 

1 3 0 1 

17. Yhdysvaltojen talous on joustava. Amerikkalaiset ovat 
dynaamisempia kuin me eurooppalaiset ja amerikkalaiset 
yleensä pääsevät nopeammin jaloilleen aallonpohjasta.  
 

1 1 -1 -1 

18. Suomikin tarvitsee Obaman kaltaista kansaan 
emotionaalisesti kytkeytyvää johtajuutta.  
 

-2 -1 1 0 

19. Amerikkalaisuus on malliesimerkki huonona 
pidettävästä nykyaikaisuudesta, joka ilmenee 
rahanahneutena, etujen tavoitteluna, urbaaniutena, 
universaaliutena, individualistisuutena, liikkuvaisuutena, 
juurettomuutena ja alkuperäisyyden puuttumisena sekä 
vihamielisyytenä saavutetuille perinteille ja arvoille. 
 

-1 -4 -3 -2 

20. Yhdysvaltain sotilaiden syytesuoja, yleinen erivapaus, 
on väärin. Sen oikeudelliset perusteet ovat arveluttavat. 
 

3 0 2 3 

21. Amerikkalaista yhteistyötä tarvitaan kansainvälisessä 
yhteistyössä: kansainvälisten konfliktien ratkaisussa ja 
mukana luomassa kansainvälisiä sopimuksia. 
 

5 5 4 -1 

22. Vain Yhdysvalloilla on sellainen sotilaallinen voima, 
joka voi taata rauhan ja turvallisuuden maailmassa. Tämän 
tulisi olla sen ensisijainen tehtävä. 
 

-4 0 -4 -4 

23. Yhdysvallat ei välitä pienestä Suomesta.  
 

3 -1 3 2 

24. Yhdysvalloista voi pitää, mutta ei sen politiikasta.  
 

-3 -1 3 -1 

25. USA:ssa ihmiset, niin aikuiset kuin nuoretkin, väriin, 
ikään tai rotuun katsomatta, ovat kohteliaita, auttavaisia ja 
sosiaalisia. Aamulla tervehditään jopa vierastakin. 
 

-1 0 0 -3 

26. Yhdysvallat on välillisesti vastuussa siitä mitä -4 -5 0 0 
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Manhattanilla 11.9. tapahtui, koska se on 80 vuoden ajan 
sortanut arabeja. Sodan syyt ovat jossakin muualla kuin 
sodassa itse. Ne ovat historiallisen prosessin tulosta, ja 
loppujen lopuksi paha on Yhdysvallat. 
 

27. Amerikkalainen populaarikulttuuri tarjoaa aineellista 
mielihyvää ja valinnanvapautta. 
 

-1 0 -2 -3 

28. Useimmat amerikkalaiset eivät elättele imperialistisia 
haaveita. He hoitaisivat mieluummin kotimaansa ongelmia. 
Harvat haluavat nähdä USA:n maailmanpoliisin roolissa tai 
murentamassa kansainvälistä yhteistyötä. 
 

3 2 -1 2 

29. Yhdysvallat ajaa taloudellisessa järjestelmässä omia 
etujaan kehitysmaiden kustannuksella. 
 

-1 3 4 5 

30. Yhdysvallat on globaalin talouden moottori. 
 

2 1 -4 3 

31. Amerikkalainen kapitalismi on pyramidihuijaus, jossa 
aina ja aina rikkain prosentti istuu pyramidin huipulla. 
Heidän tehtävänään on uskotella toisille, työmuurahaisille, 
että hekin voivat joskus päästä huipulle. Kuitenkin he 
tietävät hyvin, että huipulla on tilaa vain harvoille. 
 

-2 -3 1 4 

32. Yhdysvaltain armeija on positiivinen voima 
kotimaassaan; se rahoittaa kouluja ja tarjoaa nuorille 
uramahdollisuuksia ja hyvää toimeentuloa.  
 

-4 0 -3 -3 

33. Kaikkein tärkeintä Suomen ulkopolitiikassa on säilyttää 
hyvät suhteet Yhdysvaltoihin ja Venäjään. 
 

-1 0 -5 3 

34. Yhdysvaltain johtoasema on kiistaton. Yhdysvaltojen 
johtoasema perustuu sen toimintakykyyn ja 
institutionaaliseen ja kulttuuriseen vaikutusvaltaan, joka 
rakentuu sotilaallisesta ja taloudellisesta voimasta.  
 

-3 4 1 1 

35. Presidentti Obaman antama bin Ladenin tappokäsky on 
ymmärrettävä ja humanitaarisesti oikea päätös. Maailma 
on parempi paikka ilman bin Ladenia. 
 

-5 -1 -1 1 

36. Amerikkalainen kulttuuri-imperialismi turvaa 
tiedotusvälineisiin ja rahaan. Valtavin mainoskampanjoin 
vakuutetaan läntisen maailman lapsille ja lapsenmielisille, 
että Rambon ja Top Gunin kaltaiset elokuvat ovat hyviä. Ja 
kansa käy kilvan katsomaan, kuinka sankari ampuu 
kommunistit ja pelastaa maailman. Kysykää 
amerikkalaisilta, onko kommunismi hyvä vai paha asia; 
yhdeksän kymmenestä on varma, että se on paha. Mutta 
kysykääpä, mitä kommunismi on, tai miksi se on niin paha, 
niin huomaatte, että nämä aivopestyt raukat eivät edes 
tiedä, mistä puhuvat. 
 

0 -2 2 2 

37. Amerikkalaiset ovat esiintyneet tämän vuosisadan 
alussa terrorismista huolimatta samaan aikaan sekä 

-4 -1 -5 -2 
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positiivisesti että realistisesti. Heillä ei ole illuusiota 
amerikkalaisen vallan rajoista ja he näyttävät halukkailta 
jakamaan valtaansa. 
 

38. Amerikkalaiset uskovat vakaasti omaan 
erinomaisuuteensa sekä kansalliseen 
poikkeuksellisuuteensa. Nationalistinen sovinismi jyllää, 
kun amerikkalaiset pääsevät heiluttelemaan etusormiaan 
muulle maailmalle ja kertomaan miten ylivertaisia heidän 
kulttuurinsa ovat. 
 

4 0 1 0 

39. Amerikkalaiset harjoittavat epäreilua 
maailmankauppaa. Yhdysvaltojen harjoittama 
epäsymmetrinen kauppapolitiikka on aiheuttanut valtavia 
ongelmia. Yhdysvallat on vaatinut muita avaamaan rajansa, 
samalla pitäen omansa vieläkin osittain kiinni tullein ja 
tariffein.  
 

0 1 4 4 

40. Yhdysvaltain puolustusmenot ovat suuremmat kuin 
muiden suurvaltojen yhteensä. Sillä on myös huimasti 
teknologista etumatkaa muihin ja ainutlaatuinen kyky 
ulottaa sotilaallinen voimansa kaikkialle. Siksi sotilaallista 
kilpailua ei ole odotettavissa. 
 

0 3 -2 -4 

41. The New York Timesin mukaan Yhdysvallat on 
surmannut jopa 400 siviiliä Afganistanissa harhaiskujen 
takia. Yhdysvaltain sotatoimia tuntuu leimaavan jatkuva 
sählääminen ja omien virheiden kieltäminen. Jotakin 
vastaavaa taisi sattua Balkanillakin. 
 

2 -3 2 1 

42. Yhdysvaltain maailman suurimpana kansainvälisen 
humanitaarisen ja kehitysavun antajana tulisi jatkossakin 
vaikuttaa yhtä positiivisesti maailmassa. 
 

2 2 -2 -5 

43. Finanssikriisi oli vain viimeinen pisara Yhdysvaltojen 
monivuotiselle kehitykselle, jonka aikana maan 
talouspolitiikka menetti uskottavuuttaan useimpien 
eurooppalaisten silmissä. 
 

-2 -2 0 -2 

44. Sotilaallisen voiman mukaansa tempaamat 
amerikkalaiset tuntuvat unohtaneen ettei kaikkea voi 
ratkaista asein ja että ihmisillä on historia, uskonto ja maa. 
Amerikkalaiset taistelevat tankein ja pommein köyhiä ja 
nälkäisiä vastaan, jotka tarvitsisivat vain ruokaa, vettä, 
hyviä teitä, terveydenhuoltoa ja edes pientä kunnioitusta 
heidän kulttuuriaan ja uskontoaan kohtaan. 
 

1 -4 3 -1 

45. Yhdysvalloilla on myös paljon pehmeää valtaa, eikä 
vain populaarikulttuurin kautta: Yhdysvallat on ollut 
esimerkiksi demokratian, vapauden ja tasa-arvoisen 
vaurastumisen mahdollisuuden esikuva. 
 

0 4 -1 0 

46. Amerikkalaiset ovat varmoja siitä, että heidän 
elämäntapansa on paras. 

3 -1 0 2 
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47. ”Kaikki amerikkalaiset ovat tyhmiä, syövät 
hampurilaisia ja juovat Cokista”… Ehkä maailman ainoassa 
suurvallassa on silti jotain vähän enemmän. Yhdysvaltoja 
ei pidä paketoida yhteen muottiin. Porukkaa ja osavaltioita 
on joka lähtöön.  
 

4 4 5 4 

48. Euroopassa on pidettävä peukkuja sille, että 
Yhdysvaltain elvytystoimet purevat paikalliseen talouteen. 
Euron arvon nousu uusiin ennätyslukemiin 
valuuttamarkkinoilla ei ole vientivetoisten euromaiden 
etujen mukaista. 
 

4 1 1 1 

49. Globalisoituminen on sama kuin amerikkalaistuminen. 
 

-2 -2 -3 -3 

 

 

 

 

 


