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Tutkielmani kohteena ovat Ylellä vuosina 1996 ja 2010 esitetyt Ajankohtaisen kakkosen Homoillat, 
joissa keskusteltiin mies- ja naisparien oikeudesta parisuhteen rekisteröintiin ja kumppanin lapsen 
adoptioon (vuosi 1996) sekä avio-liitto- ja ulkoisen adoption oikeudesta (vuosi 2010). 
Tutkimuskysymykseni ovat: Minkälaisia ajassa ja paikassa muuttuvia diskursseja Ylellä vuosina 
1996 ja 2010 esitetyissä ajankohtaisen kakkosen Homoilloissa rakennetaan seksuaalisuudesta, 
sukupuolesta ja perheestä ja minkälaisia kulttuurikohtaisesti uskottavia retorisia vakuuttamisen 
keinoja näiden rakentamiseen käytetään? Pohdin myös, minkälaisille taustaoletuksille Ylellä esitetyt 
Homoillat rakentuvat ja minkälaisia olemisen tai tekemisen muotoja ne mahdollisesti rajaavat 
ymmärrettävyyden ulkopuolelle.  
 
Sosiaalisen konstruktionismin laajaan taustateoriaan sijoittuvan tutkielmani metodologiassa 
yhdistelen sosiaalipsykologista diskurssianalyysiä, retorista sosiaalipsykologiaa ja 
keskusteluanalyysiä, feminististä tutkimusta sekä assimilaatiopolitiikka -kriittistä queer-teoreettista 
otetta. Koska yhdistelen monia suuntauksia, jotka ovat tähän mennessä yhdenmukaisuuksistaan 
huolimatta muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta pysytelleet erillään, tutkielmallani on myös 
metodologisia tavoitteita. Tarkoitukseni on myös liittää saamani tulokset laajempaan 
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ilmapiiriin. 
 
Aineistosta löytämäni silmiinpistävimmät diskurssit, joita analysoin tutkimuksessani, ovat 
luonnollisuusdiskurssi, sairaus-, poikkeavuus-, rikkinäisyysdiskurssi, perinteinen perhe ja 
yhteiskunnan jatkuvuus -diskurssi, lapsen etu -diskurssi, tasavertaisuus- ja ihmisoikeusdiskurssi, 
kristinusko- ja raamattudiskurssi, rakkaus- ja tunnediskurssi sekä epädiskurssi eli poissaoloja. 
Näistä jälkimmäinen, poissaoloja, viittaa tekemääni havaintoon, että Homoillat rakentuvat pitkälti 
ydinperhe-, parisuhde- ja avioliittoideologiaan, jossa unohdetaan ne sekä lesbo, homo- ja bi- että 
heteroseksuaaliset olemisen muodot, jotka eivät halua rakentaa elämäänsä familistisen ideologian 
muottiin. Epädiskurssi viittaa niihin Homoiltojen formaattiin sopimattomiin soraääniin, joista 
Homoiltojen keskusteluissa kuitenkin on kuultavissa häivähdyksiä. Diskurssien lisäksi paikannan 
niitä konkreettisia vakuuttamisen keinoja, joita keskustelijat käyttävät puheessaan retorisina 
keinoina.  
 
Avainsanat: hetero-, homo-, lesbo- ja biseksuaalisuus, parisuhdelainsäädäntö, diskurssi, 
vakuuttamisen keino, queer-teoria ja feministinen tutkimus.  
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1 Johdanto 
 

”Saattaa olla myös niin, etten kaipaa sinun hyväksyntääsi, että mä määrittelen sen oman 

identiteettini ja osallisuuteni tähän maailmaan itse. Että ei ole niin, että on olemassa joku 

epämääräinen enemmistö jolla on hallussaan demokratian aarrearkku, josta sitten ropsautelleen 

homoille suvaitsevaisuutta silloin kun se sattuu siltä tuntumaan.” 

Mikko Roiha vuoden 2010 Homoillassa 

 

Viime vuonna 2010 Ylen Ajankohtaisessa kakkosessa esitetty teemailta, Homoilta, oli hyvin laaja 

mediaspektaakkeli ja sai paljon julkisuutta osakseen1. Vuoden 2010 Homoillassa, jossa 

keskusteltiin lesbo-, homo- ja bi-parien oikeuksista kirkossa vihkimiseen ja parisuhteen 

ulkopuoliseen adoptioon, erityisesti samaa sukupuolta olevien oikeuksia vastustavien homovastaiset 

kannanotot saivat aikaan paljon kohua ja närkästystä. Homoilta herätti laajan yhteiskunnallisen 

keskustelun ja monet erosivat kirkosta; vain yksi viikko vuoden 2010 Homoillan jälkeen eronneita 

oli yhteensä jo noin 20 000 ja suurin piirtein vuosi Homoillasta eronneita arvioitiin olevan noin 

84 000 (ks. Aamulehti 23.10.2011/SuAsiat, 7–8).  

 

Ylen Ajankohtainen kakkonen on esittänyt Homoillan jo aiemmin, vuonna 1996, ja molempien 

vuosien (1996 ja 2010) Homoilloissa oli selvästi havaittavissa Suomen lainsäädännölle ominainen 

kietoutuminen kristillisiin arvoihin. Kysymykseksi nousi hyvin vahvasti kristinuskon2 rooli 

yhteiskunnassamme ja kirkon mahdollinen, jo pitkään jatkunut syvempi jakautuminen. Vaikka 

kristinuskon sisäiset ristiriidat ja ristiriidat suhteessa Suomen lainsäädäntöön ovat olleet esillä jo 

pidemmän aikaa, erityisesti vuoden 2010 Homoilta toimi eräänlaisena vedenjakajana; tuntui, että 

Suomen yhteiskunnassa vallitseva tietynlainen tasa-arvoisuuden harhakuva koki jonkinlaisen 

kolauksen. Vuoden 2010 Homoillan jälkimaininkien innoittamana päätin, että nyt on mitä oivallisin 

tilaisuus ottaa suomalainen oletusarvoisena esiintyvä tasa-arvon ihanne hieman tarkemmin 

suurennuslasin alle ja pohtia niitä perusteita, jotka lepäävät sen taustalla. Erityisesti alkuvuoden 

2011 eduskuntavaalien jälkeinen ja edelleen, vuosien 2011–2012 vaihteessa jatkuva taloudellisesti 

hyvin epävakaa ja tulkintani mukaan asenteissaan sisäänpäin kääntynyt poliittinen ilmapiiri, jossa 

                                                
1 Ajankohtaisen kakkosen Homoillat ovat jokaisen katsottavissa Ylen Elävästä arkistosta 
(http://www.yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/ajankohtaisen_kakkosen_homoillat_42605.html#media=42610). Vuoden 2010 
Homoilta voitti muun muassa Bonnierin Suuren journalistipalkinnon vuoden journalistisena tekona 16.3.2011. 
2 Kristinusko on islamilaisuuden ja juutalaisuuden ohella merkittävin monoteistinen maailmanuskonto. Se perustuu 
juutalaisuuden piirissä kasvaneen nasaretilaisen Jeesuksen elämään ja julistukseen, jonka erityisesti apostoli Paavali 
puki dogmijärjestelmäksi. Olennaista on käsitys Jeesuksen uhrikuolemasta, jolla langenneen ihmisen synnit tulivat 
sovitetuiksi kaikkivaltiaan Jumalan edessä. (Ahola ym, 2001.) 
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tämän hetken Suomessa elämme, siivittää mielenkiintoisella tavalla pohtimaan perimmäistä 

kysymystä siitä, kuinka tasa-arvoisia ja suvaitsevaisia me suomalaiset lopulta olemme. 

 

Kenellä – jos kenelläkään – on hallussaan Mikko Roihan mainitsema demokratian aarrearkku, ja 

kenellä on valtaa ropsautella sieltä suvaitsevaisuutta? Ja ennen kaikkea; mitä suvaitsevaisuus edes 

lopulta tarkoittaa? Tämän kaltaiset kysymykset toimivat moniulotteisen ja ristiriitoja nostattavan 

tutkimukseni pohjavirtana, eivät niinkään kysymyksinä, joihin olisi mahdollista löytää ainakaan 

yksiselitteisiä vastauksia. Yksiselitteisten vastausten etsimisen sijaan tutkimukseni tärkeimmiksi 

tavoitteiksi piirtyvät ajatuksien herättäminen ja moniääniseen, kriittiseen jatkokeskusteluun 

kannustaminen.  

1.1 Yhteiskunnallinen keskustelu ja tutkimuksen relevanssi 
 

Analysoidakseni tarkemmin tätä tasa-arvon teemaa otan aineistoksi Ylellä vuosina 1996 ja 2010 

esitetyt ajankohtaisen kakkosen Homoillat, joissa käytiin keskustelua lesbo-, homo- ja bi-parien 

oikeuksista; vuonna 1996 puheenaiheiksi kiteytyivät laki parisuhteen rekisteröimisestä ja 

parisuhteen sisäisestä adoptio-oikeudesta (oikeudesta adoptoida kumppanin lapsi) kun taas vuonna 

2010 – jolloin nämä edellä mainitut lakiesitykset olivat jo toteutuneet – kysymyksiksi nousivat 

avioliitto-oikeus ja oikeus parisuhteen ulkopuoliseen adoptioon3.  

 

Kiinnostukseni Homoiltoihin nousee siitä mielenkiintoisesta jännitteestä, joka vallitsee Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon4, Suomen lainsäädännön ja tasa-arvoisuuden ihanteen välillä. Vaikka 

maallistuminen ja arvojen moninaistuminen ovat vähentäneet kirkon suosiota 2000-luvulle 

tultaessa, kristillisellä kansankirkolla on ollut ja on edelleen suuri vaikutus suomalaiseen 

yhteiskuntaan (Ahonen 2009, 173–174; Häkkinen 2010, 19–20; Komulainen 2009, 15–16). Kuten 

mainitsin, kirkon rivit ovat jakaantuneet jo ennen tätä; myös esimerkiksi naisten mahdollisuutta 

toimia pappina on ollut – ja on yhä edelleen – joidenkin tahojen vaikea hyväksyä. Kandidaatin 

tutkielmassani (Katila 2009), jossa haastattelin kymmentä Tampereen seudun naispuoleista pappia, 

tämä ristiriitainen suhde kristinuskon ja naisten pappeuden välillä tuli selkeästi esille. Kuten Outi 

Lehtipuu (2006) huomauttaa, Raamattu on ennen kaikkea miesten kirjoittaman kirja miehille (emt, 

                                                
3 Ks. lisää samaa sukupuolta olevien lainsäädännön kehityksestä Liite 2. 
4 Suomen evankelis-luterilainen kirkko on suurin Suomessa toimiva uskonnollinen yhteisö, joka on saanut nimensä 
uskonpuhdistaja Martti Lutherin mukaan.  Esimerkiksi kristikunnan suurimmasta kirkkokunnasta, katolisesta kirkosta 
poiketen evankelis-luterilaisen kirkko korostaa kaikkien uskovien pelastusta teoista riippumatta; usko nähdään ainoaksi 
pelastuksen kannalta merkitykselliseksi tekijäksi ja luterilaisilla on myös vain kaksi sakramenttia: kaste ja ehtoollinen. 
(Heinimäki & Jolkkonen 2008, 14–15, 33, 77–78, 190–193.) 



 7  

106). Pro Gradu -tutkielmani tarkoitus on jatkaa tätä samankaltaista teemaa; myös kristinuskon ja 

homo-, lesbo- ja biseksuaalisuuden suhde on ollut ja on edelleen hyvin jännitteinen. Tämä näkyy 

esimerkiksi kirkon työntekijöiden kohdalla; edelleen seksuaalivähemmistöjä edustavia kirkon 

työntekijöitä syrjitään ja monet lesbo-, homo- ja biseksuaalit salaavat oman suuntautumisensa 

(Hänninen & Hänninen 2010, 153–154; Valne 2004, 211–216).  

 

Homoiltoja ei ole ennen tätä käytetty aineistona ja mielestäni tässä on suuri tutkimuksellinen aukko. 

Suomessa käytyä lesbo-, homo- ja bi-parien oikeuksia koskevaa parisuhdelakikeskustelua on kyllä 

ennen tätä jonkin verran tutkittu (ks. Charpentier 2001a&b; Kaskisaari 2003; 1997; Kettunen 1999; 

Vuori 2004), mutta kaikissa näissä tutkimuksissa on käytetty aineistona sanoma- tai aikakausilehtiä. 

Vaikka nämä tutkimukset sisältävät paljon samoja sisällöllisiä ja teoreettisia elementtejä kuin oma 

työni ja ne toimivat äärettömän tärkeänä vertailupohjana omille havainnoilleni, mielestäni oma 

televisio-aineistoni tuo lehtiaineistojen rinnalle uudenlaista säväystä, sillä videotallenteen 

erityislaatu aineistona antaa mahdollisuuden eleiden ja ilmeiden, hetkittäisen vuorovaikutuksen 

analyysiin, mikä ei samalla tapaa ole mahdollista lehtiaineistoja analysoitaessa. Se, että keskustelijat 

ovat televisiossa, suuren yleisön ja toistensa jatkuvan tarkkailun alaisena – eivätkä esimerkiksi 

piiloutuneena lehtien nimimerkkien taakse – tuo keskusteluun myös uudenlaista haastetta, joka 

liittyy moraaliin ja kasvojen esittämiseen; itsensä esittämiseen positiivisessa valossa.  

 

Tärkeimmäksi yhteiskunnalliseksi relevanssiksi Homoiltojen ottamisessa aineistoksi nousee 

kuitenkin siitä, että syrjintä5 seksuaalisen suuntautumisen perusteella on yhä edelleen Suomessa 

vallitseva tosiasia (Aalto & Larja & Liebkind 2010, 53–54; Lehtonen J. 2007; Mustola & Vanhala 

2004). Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella eroaa esimerkiksi ihonvärin, sukupuolen tai 

äidinkielen perusteella tapahtuvasta syrjinnästä siten, että siitä ei välttämättä tarvitse kertoa 

esimerkiksi työpaikalla. Tästä huolimatta epäsuoraa syrjintää voi esiintyä; esimerkiksi 

homovastaisten vitsien kertominen voi olla tällaista. (Aalto ym. 2010, 54; Mustola & Vanhala 2004, 

37.) Epäsuoraa syrjintää on erityisesti se, että vielä 2011-luvulla vallitsevan eräänlaisen bi-, lesbo- 

ja homoseksuaalisuutta koskevan tabuluonteen ja vahvan jokaista ihmistä koskevan hetero-

oletuksen johdosta kaikki eivät kykene tai halua olla avoimia omasta seksuaalisesta 

suuntautumisestaan. Kuitenkin, esimerkiksi työelämässä, avoimuus omasta seksuaalisesta 

suuntautumisesta toimii vahvana positiivisena resurssina ja merkittävänä työssä jaksamista 

edesauttavana tekijänä (Kaskisaari 2004, 121; Vanhala 2004, 197–198). 

                                                
5 Syrjinnällä tarkoitan ihmisten välisiin eroihin perustuvaa ei-hyväksyttävää erottelua. Se ei ole vain ja nimenomaan 
vähemmistöjä koskeva ilmiö, vaan kuka tahansa voi kokea syrjintää. (Lepola 2007, 9.)     
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Epäsuoraan syrjintään on erottamattomasti kietoutuneena se, että kulttuuriamme ja 

yhteiskuntaamme läpäisee yhä edelleen hyvin vahva heteronormatiivisuus6, sanomaton sääntö 

kaikkien ihmisten oletetusta heteroseksuaalisuudesta. Ja juuri tämän julkilausumattomuuden, 

hiljaisen oletuksen ansiosta sitä on myös hyvin vaikea kyseenalaistaa (Berlant & Warner 1998, 

554–555; Jackson & Scott 2010, 75; Lehtonen J. 2003, 74–75). Heteronormatiivisuus näkyy 

jähmeinä luokitteluina instituutioiden tasolla, esimerkiksi koulumaailmassa ja opetusalalla 

(Lehtonen J. 1999, 73–92; 2004, 223–239), neuvoloissa ja terveydenhuollon palveluissa 

(Kuosmanen 2007b, 201; Socada 1997, 145–146), kirjallisuuden kaanonissa (Kekki 2004, 16), 

kirkon työssä (Valve 2004, 210–222), viranomaisten lomakkeissa (Vuori 2005, 137–162), mediassa 

(Juvonen 2004; Rossi 2003, 119), asuntojen arkkitehtuurissa (Kuosmanen 2000, 92; Saarikangas 

2002) ja jopa lakiteksteissä (Jyränki 2005; Moring 2007, 30; Salonen 2005, 172, 199–200, 212; 

Sorainen 2000, 23–25) vain muutamia mainitakseni. Tämä tiloihin, elämän käsikirjoituksiin ja jopa 

itse kansalaisuuteen tai kansalaiseksi määrittymiseen liittyvä heteronormatiivisuus tuottaa niille, 

jotka eivät identifioidu heteroseksuaalisesti, epämukavuuden ja ”väärässä paikassa” olemisen 

tunteita (Ahmed 2004, 146–155; Richardson 1998). Tätä kokonaisuudessaan voi kutsua jatkuvaksi 

epäsuoraksi syrjinnäksi.  

 

Tämä rakenteissa ja jokapäiväisessä kanssakäymisessä piilevä vahva epäsuoran syrjinnän kudelma 

– heteronormatiivisuus – jo itsessään osoittaa, että homo-, lesbo- ja biseksuaalien oikeuksista 

keskusteleminen on edelleen ajankohtaista. Tasavertainen kohtelu ja tasavertaiset oikeudet eivät ole 

toteutuneet, vaan Suomen lainsäädäntö on parisuhteiden tasavertaisuuden näkökulmasta syrjivä; 

nykyinen laki rekisteröidystä parisuhteesta toistaa ja toteuttaa lesbo-, homo- ja biseksuaalien 

syrjintää, koska se asettaan hetero- ja lesbo-, homo- tai bi-parien suhteet eriarvoiseen asemaan. 

Tämä ilmenee ainakin neljällä tavalla. Ensinnäkin, suhteen virallistaminen ei automaattisesti 

oikeuta yhteisen sukunimen valintaan. Toiseksi, parisuhteen virallistaminen on suoritettava 

maistraatissa toisin kuin avioliitto, johon voidaan vihkiä myös kirkossa. Kolmanneksi, 

rekisteröinnistä puuttuu myös itsestään selvästi paikalla olevien todistajien joukko eli tapahtuman 

viralliset todistajat eikä virallistamiseen liity avioliittoon vihkimistä vastaavaa määrämuotoista 

suullista menettelyä eli suhteen solmimisen verbaalista vahvistusta. Vielä, itse lain nimi 

                                                
6 Heteronormatiivisuudella tarkoitan vallitsevaan sosiaaliseen järjestykseen ja pakottavaan valtaan, joka pitää yllä 
heteroseksuaalisuutta normina ja normaalina. Se sisältää myös kapean näkemyksen, joka rajaa ihmiset automaattisesti 
kapeisiin miehen ja naisen kategorioihin sekä olettaa heidät automaattisesti heteroseksuaaleina. (Lehtonen J. 2003, 73; 
Lehtonen ja Mustola 2004, 21–22; Rossi 2003, 120; Richardson 1996, 2–5.)     
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”rekisteröinti” on hyvin kolkko ja karu ja se tuo enemmän mieleen asioita ja tavaroita, kuin ihmisiä 

koskevan käytännön. (Juvonen 2002b; Kaskisaari 2003, 12–14; Lehtonen J. 2007, 33.) 

 

Kuten on jo rivien välistä ollut luettavissa, oma kantani lesbo-, homo- ja bi-parien avioliitto- ja 

sisäisen adoption oikeuteen on näitä lakiehdotuksia puoltava. Pohdin omaa positiotani tutkijana 

myöhemmin, luvussa 2.4, mutta tässä vaiheessa on hyvä huomauttaa, että vaikka oma kantani 

asiaan eittämättä vaikuttaa siihen tapaan, miten käsittelen Homoiltoja, olennaiseksi kysymykseksi 

tutkimukseni kannalta nousee, miten Homoiltojen keskustelijat itse käsitteellistävät sukupuolta, 

seksuaalisuutta ja perhettä. Vaikka on otettava huomioon, että keskustelijat on tarkoituksella valittu 

mielipiteiltään toisistaan suuresti poikkeavaksi, eikä heidän rakentamansa diskurssit missään 

nimessä ole suoraan yleistettävissä muuhun yhteiskuntaan, tällaisen huomiota herättäneen 

ajankohtaisohjelman kautta on kuitenkin mahdollista tavoittaa niitä diskursseja ja vakuuttamisen 

keinoja, jotka ovat tällä hetkellä yhteiskunnassamme uskottavia. Homoillat olivat myös positiivinen 

poikkeus yhteiskunnassamme vallitsevassa ääneensanomattomassa hetero-oletuksessa, sillä ne 

konkreettisesti toivat satojen tuhansien suomalaisten olohuoneeseen hetero-oletuksesta poikkeavia 

olemisen muotoja.  

 

Määrittelen tutkimuskysymykseni yksityiskohtaisesti metodologisten valintojeni esittelyn (luku 2.4) 

viimeisessä osassa, mutta tässä vaiheessa esitän suuntaa antavat, alustavat tutkimuskysymykseni, 

joita tarkennan myöhemmin. Tarkoitukseni on tutkia, minkälaisia ajassa ja paikassa muuttuvia 

suhteellisen vakiintuneita puheenryppäitä eli diskursseja7 Ylellä vuosina 1996 ja 2010 esitetyissä 

ajankohtaisen kakkosen Homoilloissa rakennetaan seksuaalisuudesta, sukupuolesta ja perheestä ja 

minkälaisia kulttuurikohtaisesti uskottavia retorisia vakuuttamisen keinoja näiden rakentamiseen 

käytetään. Pohdin myös, minkälaisille taustaoletuksille Ylellä esitetyt Homoillat rakentuvat ja 

minkälaisia olemisen tai tekemisen muotoja ne mahdollisesti rajaavat ymmärrettävyyden 

ulkopuolelle. Konkreettisten tutkimuskysymysten lisäksi, tutkimuksellani on myös teoreettisia ja 

metodologisia tavoitteita, sillä tarkoituksenani on yhdistellä hyvin vähän tähän mennessä 

yhdistettyjä perinteitä; sosiaalipsykologista diskurssin tutkimusta8, feminististä tutkimusta9 ja queer-

                                                
7 Diskursseilla tarkoitan monipuolisesti kaikkia puhuttuja, kirjoitettuja että muilla eleillä ja ilmeillä rakennettuja 
merkityskäytäntöjä, jotka saavat merkityksensä historiallisessa ajassa ja paikassa, hetkittäin rakentuvassa sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa (ks. Foucault 1999, 76; 1972, 49; Potter 1996a, 86, 105; Potter & Wetherell 1987, 6–7; Suoninen 
1999a, 23).    
8 Määrittelen sosiaalipsykologisen diskurssintutkimuksen tai diskurssianalyysin tarkemmin luvussa 2.1, mutta yleisellä 
tasolla voisi sanoa, että sen tärkeimpiä taustalla lepääviä ajatuksia ovat kielen ei-heijastavuus; kielen käyttö ei vain 
kuvaa maailmaa – se saa aikaan, tekee asioita, sen monimerkityksisyys, kontekstisidonnaisuus sekä vaihtelevuus; lause- 
ja sanavalinnat vaihtelevat riippuen niiden tarkoituksesta. (Edwards 1997, 8; Parker 2005, 89–90; Potter & Wetherell 
1987, 3, 6, 23, 33–35.) 
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teoreettisia10 työkaluja. Kaikista näistä perinteistä ja tavastani yhdistää ne kerron tarkemmin 

tulevissa luvuissa.  Vielä yhtenä tärkeänä tavoitteenani on liittää oma tutkimukseni ja siinä saadut 

tulokset tämänhetkiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja poliittiseen ilmapiiriin; pyrin ennen 

kaikkea rakentamaan työstäni keskustelevan ja ajatuksia herättävän, yhden puheenvuoron 

kulttuurisessa keskustelussa.    

 

Seuraava alaluku 1.2, jakaantuu kahteen osaan; ensimmäisessä osassa määrittelen tutkimukseni 

keskeisimpiä käsitteitä ja toisessa osassa pohdin näiden käsitteiden mahdollisesti kantamaa taakkaa 

ja niiden määrittelyyn liittyä ongelmia. Luku 1.3 niin ikään jakaantuu kahteen osaan; ensimmäisessä 

osassa määrittelen koko tutkimukseni taustalla lymyilevää konstruktionistista11 maailmankuvaa ja 

toisessa osassa esittelen tutkimukseni kannalta tärkeimpien taustateoreetikkojen – George Herbert 

Meadin (1952) ja Judith Butlerin (2006; 1997a; 1997b; 1995; 1993) ajatuksia ja heidän ajatuksiensa 

yhdistelmää. Toinen, metodologisia valintojani ja tutkimukseni ainesosia käsittelevä, luku jakaantuu 

neljään osaan. Ensimmäisessä osassa esittelen sosiaalipsykologisia konstruktionistisen taustan 

omaavia menetelmiä ja sitä, miten yhdistän näitä omassa tutkimuksessani. Toisessa osassa esittelen 

queer-teorian ja tarkennan, mitä aineksia siitä liitän omaan tutkimukseeni. Kolmannessa osassa 

vedän yhteen konkreettisen metodologiani12 eli sen, miten konkreettisesti yhdistelen sekä 

sosiaalipsykologista diskurssin tutkimusta että feminististä queer-teoreettista otetta. Toisen luvun 

viimeisessä osassa täsmennän tutkimusasetelmaani pohtimalla omaa positiotani tutkijana ja 

tarkentamalla tutkimuskysymykseni. Kolmas luku koostuu itse analyysistäni; esittelen ja analysoin 

vuosien 1996 ja 2010 Homoilloista paikantamani diskurssit ja vakuuttamisen keinot. Neljäs, 

yhteenvedonomainen päätösluku, jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa kokoan yhteen 

analyysissä tekemäni tärkeimmät diskursseja koskevat tulkinnat liittäen ne laajempaan kulttuuriseen 

                                                                                                                                                            
9 Itselleni feministinen tutkimus on ennen kaikkea tarkoittaa strategioiden ja ajatustapojen, jotka kyseenalaistavat, 
häiritsevät ja sekoittavat olemassa olevia järjestyksiä, etsimistä tarkoituksenaan saada aikaan muutos valtasuhteissa 
(Liljeström & Anttonen & Lempiäinen 2000, 9). Feministinen tutkimus pohtii tavalla tai toisella suhdettaan sitä 
ympäröiviin hallitseviin normeihin ja ihanteisiin ja tekee näkyväksi tai paljastaa yhteiskunnassa vallitsevia sortavia 
valtarakennelmia. Avainajatuksina on kriittisyys, näkyväksi tekeminen tai paljastaminen ja uusien diskursiivisten tilojen 
luominen. (Grosz 1995, 9–24; Liljeström 2004, 11.) 
10 Käsittelen ja määrittelen queeria, queer-teoriaa- ja metodologiaa erityisesti luvussa 2.2, mutta lyhyesti määriteltynä 
queer-teoria viittaa jäykkää identifioitumisnormia ja kunniallisuuspolitiikkaa vastustavaan liikkeeseen ja teoriaan, joka 
kehittyi samanaikaisesti sekä aktivistien piirissä, että yliopistomaailmassa, ja jonka juuret ovat homo- ja lesboliikkeissä, 
sekä homo-, bi- ja lesbotutkimuksessa feminismissä. Queer on minipuolinen termi, joka voi toimia niin verbinä, 
subjektina kuin adjektiivina. (Esim. Hekanaho 2010; Karkulehto 2004; Kekki 2006; Pulkkinen 2005.) 
11 Sosiaalisen konstruktionismin voi yleisellä tasolla määritellä ymmärrykseksi maailmasta sosiaalisesti konstruoituna, 
rakennettuna. Meillä ei ole suoraa pääsyä ”maailmaan sellaisenaan”, vaan kaikki ymmärryksemme siitä ja tapamme 
käsitteellistää se on jo kierrätetty jonkun merkitysjärjestelmän – puheen tai muun kielen, eleiden, ilmeiden, ruumiin 
tekemisen tai kirjoituksen – kautta. (ks. esimerkiksi Berger & Luckmann 2002; Burr 2003; Gergen 1994.)     
12 Metodologialla tarkoitan tutkimuksen rakentumista, perusteita, ja välineitä koskevaa teoreettista tarkastelua (ks. Varto 
1992, 119). Ymmärrän sen maailmankuvan, taustateorian sekä konkreettisten menetelmien eräänlaiseksi 
leikkauspisteeksi.  
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kontekstiin. Toisessa osassa pohdin tekemieni päätelmien valossa hieman nykyistä poliittista 

ilmapiiriä ja keskustelutan pohdiskeluani edelleen analyysissä tekemieni havaintojen kanssa. 

Päätösluvun viimeisessä osassa vielä arvioin tutkimustani kriittisesti ja esitän 

jatkotutkimusehdotuksia.  

1.2 Identiteettikategorioiden historiallisuus ja poliittisuus 
 
Olen jakanut tämän luvun 1.2 kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa määrittelen tarkemmin, mitä 

tarkoitan tutkimukseni kannalta ehkä olennaisimmilla kategorioilla, lesbo-, homo-, bi- ja 

heteroseksuaalisuudella. Toisessa osassa pohdin, miten identiteettikategoriat ovat historian saatossa 

muotoutuneita ja miten niiden käyttöön liittyy aina myös ongelmia niiden kantamien ajan saatossa 

muotoutuneiden ei-toivottujen konnotaatioiden takia. Koska terminologia, jota tässä tutkimuksessa 

käytän, eittämättä uusintaa näitä konnotaatioita, katson erittäin tärkeäksi minimoida tämän 

uusintamisen vaikutuksen paljastamalla ja pohtimalla kriittisesti eri määritelmien historiaa.  

Homo-, hetero-, lesbo- ja biseksuaalisuus 

Eri seksuaalisuuksia13 kuvaavan terminologian valinta on erityisen tärkeää, sillä erilaiset 

määritelmät ovat monesti yhteydessä tietynlaisiin identiteettipoliittisiin liikkeisiin tai saattavat 

merkityksessään kantaa mukanaan virheellisiä, historian saatossa muotoutuneita konnotaatioita 

(Jones 2007, 5; Karkulehto 2007, 31). Termit ja määritelmät eivät ikinä ole suoraa ”totuuden” 

kuvaamista vaan ne ovat historiallisia, tietyssä ajassa ja paikassa rakentuneita. Tämän takia ei ole 

yhdentekevää, miten niitä käytetään, vaan tietyn käsitteen toistaminen sisältää aina poliittisen 

merkityksen, sillä se uusintaa tietynlaista maailmankuvaa. Tuula Juvosen (2002a) tavoin kuitenkin 

ajattelen, että yleisen ymmärrettävyyden vuoksi mahdollista taakkaa tuntevien kategorioiden 

käytöltä ei voida täysin välttyä (emt, 12; ks. myös Jones 2007, 3; Karkulehto 2007, 29). 

  

Biseksuaalisuudella tarkoitan kykyä tuntea seksuaalisia, romanttisia tunteita tai kiintymystä eri 

sukupuolia olevia ihmisiä kohtaan (Kangasvuo 2006, 199, yläviite 3). Lesbo- ja 

homoseksuaalisuudella viittaan siihen, että naiseksi tai miehiksi itsensä identifioivien kiintymys 

ja/tai seksuaaliset tunteet kohdistuvat samaan sukupuoleen ja heteroseksuaalisuudella siihen, että 

mieheksi tai naiseksi identifioituvien seksuaaliset tunteet ja/tai kiintymys kohdistuvat eri 

                                                
13 Seksuaalisuus terminä on äärettömän monimerkityksinen; sillä voidaan esimerkiksi tarkoittaa sanoja, tekoja, 
mielikuvia, fantasioita, kehon ominaisuuksia, iloja, haluja, myyttejä mutta myös politiikkaa. Seksuaalisuus on sitä, 
miten se tulee nähtäväksemme ja todeksi sellaisina kuin sen eri aikakausina ymmärrämme; se on kussakin ajassa yksi 
maailmaa järjestävä erottelutapa, joka kaiken aikaa rakentuu ja sitä rakennetaan sosiaalisessa todellisuudessa. 
(Eerikäinen 2006, 16; Foucault 1999, esim. 78, 117–118; Rossi 2010, 23; Vilkka 2011, 12–17; 2010; 49–50.)    
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sukupuoliin14. Tärkeintä tässä on jokaisen ihmisen oma itsemäärittely. (Ks. Jämsä 2008, 30–31.)15 

Vaikka joku harjoittaisi kulttuurikohtaisesti lesbo-, bi- tai homoseksuaalisiksi tulkittavia tekoja, se 

ei välttämättä tarkoita, että hän itse määrittelisi itsensä homo-, lesbo- tai biseksuaaliksi ja toisaalta 

myös itsensä homo-, lesbo- tai biseksuaaliksi määrittelevä voi harjoittaa heteroseksuaalisiksi 

tulkittavissa olevia tekoja (Jagose 1996, 7–8). Käytän sanoja lesbo-, hetero-, bi- ja 

homoseksuaalisuus yleisen ymmärrettävyyden nimissä, mutta on hyvä tuoda esiin, että kaikki 

ihmiset eivät kategorisoi itseään ollenkaan, ainakaan kyseisten rajojen puitteissa. 

 

Ylipäätään käsityksemme hetero- homo- ja biseksuaalisuuksista erillisinä identiteetteinä16 on ollut 

olemassa vain reilut sata vuotta ja niiden käyttö on saanut alkunsa lääketieteen piirissä (Foucault 

1999; Hekanaho 2010, 150–152; Jagose 1996, 10–15, 17, 72; Karkulehto 2006, 49–50; Katz 1995, 

13–14, 19; Lehto & Kovero 2010, 17; Lehtonen J. 1997, 22; vrt. Bray 1995, 84–85; Hankamäki 

2004, 116). Myös heteroseksuaalisuus, jota on yleensä pidetty ”neutraalina” seksuaalisuuden 

muotona, on sosiaalisesti ja historiallisesti muodostettu identiteettikategoria (Jagose 1996, 17; Katz 

1995, 13–20). Tässä kohtaa on hyvä kuitenkin huomauttaa, että useimmat homoseksuaalisen 

identiteetin syntyä koskevat ajan määrittelyt koskevat ensisijaisesti tai kokonaan miespuoleisia 

homoseksuaaleja. Jagose (1996) esittääkin, että lesbous ei noudattanut samaa historiallista asemaa 

kuin miesten homoseksuaalisuus noudatti lääketieteellisessä määrittelyssä ja lainsäädännössä ja sillä 

kesti kauemman aikaa muodostua yhteiskunnallisesti käsitettävissä olevaksi identiteetiksi (emt, 13; 

ks. myös Juvonen 2002a, 233). Sukupuolten välinen eriarvoisuus ja naisten sijoittaminen lähinnä 
                                                
14 Niistä identifioitumisista, jotka eivät istu heteroseksuaalisen suuntautumisen piiriin, puhun ”lesbo-, bi- ja 
homoseksuaaleina”. Olen tietoinen tähän ratkaisuun liittyvistä potentiaalisista ongelmista; monet ”homot” ja ”lesbot” 
saattavat esimerkiksi harmistua ”seksuaalinen” -päätteen käytöstä, sillä se saattaa ylikorostaa seksuaalisuutta ei-
seksuaalisissa asiayhteyksissä ja uusintaa nimenomaan niiden, ketkä eivät ole heteroseksuaaleja, liittämistä 
seksuaaliseen suuntautumiseen (ks. Juvonen 2004, 36; Jämsä 2008, 31). ”Lesboista” ei myös ole käytetty sanaa 
”lesboseksuaali” (todennäköisesti edellä mainitusta syystä) ja käytän tätä vain tarkoittaessani kaikkia, jotka eivät ole 
heteroseksuaalisesti suuntautuneita, sanan partena ”lesbo-, bi- ja homoseksuaalit”. Tärkein syy tähän on se, että pelkän 
”bi:n” käyttö itsenäisenä ei ole vakiintunut suomenkieleen ja olisi mielestäni epäjohdonmukaista puhua pelkästään sen 
käytön yhteydessä ”seksuaalisuudesta”. Yleisen ymmärrettävyyden takia en myöskään halua keksiä täysin omia 
termejäni. Haluan joka tapauksessa myös korostetun tietoisesti ottaa biseksuaalisuuden mukaan, sillä liian usein 
korostetaan vain homo–hetero -vastakkainasettelua. Myös pelkkä sanan ”homoseksuaalit” käyttäminen tarkoittamaan 
kaikkia, jotka eivät identifioidu heteroseksuaaleiksi, olisi kyseenalaista esimerkiksi termin maskuliinisen konnotaation 
takia (ks. Juvonen 2004, 36; Sedgwick 1990, 17; Walters 2005, 14). Haluan myös eksplisiittisesti tuoda esiin 
heteroseksuaalisuutta seksuaalisena suuntautumisena muiden joukossa ja toisin tehdä monessa yhteydessä vaikuttavaa 
ideologiaa, jossa heteroseksuaalisuutta ei varsinaisesti pidetä suuntautumisena, vaan ”normaalina olotilana”, joista muut 
ovat ”poikkeamia” (ks. Juvonen 2004, 37, 50; Kaskisaari 1997, 234–235). Tästä syystä välttelen myös sananpartta 
”heteroseksuaalisuudesta poikkeavat” ja ei-heteroseksuaalit. 
15 On myös tuotava esiin, että edellä mainittujen kategorioiden rajanveto saattaa uusintaa käsitystä seksuaalisesta 
käyttäytymisestä keskittyneenä ainoastaan sukupuolielimiin ja nimenomaan biologiseen sukupuoleen, jonka ajatellaan 
käsittävän vain kaksi toisilleen vastakkaista vaihtoehtoa; miehen ja naisen sukupuolielimet (ks. Jones 2007, 5). 
16 Identiteetin käsitteen esitteli ensimmäisenä, toisen maailman sodan jälkeen Erik H. Erikson (1982). Identiteetillä 
tarkoitetaan käsitysten muodostumista omasta yksilöllisyydestä, omista arvoista ja niistä päämääristä, joihin elämässä 
pyrkii. Yhteiskunta ja lähiyhteisö asettavat rajat identiteetin rakentumiselle. Ryhmätasolla identiteetti voi tarkoittaa 
esimerkiksi kansallista identiteettiä, sukupuoli-identiteettiä tai sosiaalista identiteettiä. (Fadjukoff 2009, 179.)    
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kodin piiriin ovat esimerkiksi suurilta osin rajoittaneet lesbojen identiteettikategorian 

rakentumista17. Tämä ei tietenkään tarkoita ettei niin naisten kuin miesten harjoittamia, lesbo-, bi- 

tai homoseksuaalisiksi nykyään kulttuurikohtaisesti määriteltävissä olevia tekoja olisi ollut 

olemassa tai olisi harjoitettu jo ennen identiteettikategorioiden syntyä; identiteettikategorioiden 

historiallisuuden paljastaminen on vain auttanut ymmärtämään, että seksuaalisuus sellaisena kuin 

sen kunakin aikana ymmärrämme, on historiallinen eikä mikään universaali ja ajaton, yksi ja ainoa 

totuus.  

Homoseksuaalisuus – termin kantama taakka? 

Homoseksuaali -sanan käyttöön liittyy monia ongelmia. Ensinnäkin se on kallellaan 

maskuliinisuuteen eli siitä tulee ennen kaikkea mieleen miespuoleinen homoseksuaali (Juvonen 

2004, 36; Sedgwick 1990, 17; Walters 2005, 14). Toisaalta sen toisto epämiellyttävästi kantaa 

mukanaan tieteen piireissä alkunsa saanutta patologian leimaa (Foucault 1998, 30–35; Kekki 2006, 

6–7; Wilchins 2003, 54–55) tai sen ikeenä on rikoksen tai sairausleiman taakka (Stålström 1997). 

”Homoa” on käytetty myös haukkumasanana, jolla ei välttämättä ole mitään tekemistä seksuaalisen 

suuntautumisen kanssa (Lehto & Kovero 2010, 18; Lehtonen J. 1999, 73–92; Siltala 1994, 326–

327)18. Vielä se viittaa homoliikkeiden identiteettipolitiikkaan, joka 1980-luvulta lähtien vaati 

itselleen oikeuksia korostaen omaan erilaisuuttaan suhteessa heteroseksuaaliseen valtaväestöön. 

Tässä ei tarkoituksena tietenkään ole mitään pahaa – päinvastoin – mutta se saattaa myös jähmettää 

liikaa käsitystä identiteetistä tehden siitä eittämättä selvärajaisen ja pysyvän näköisen. Lesbon, 

heteron, bi:n ja homon kategoriat kaikki saattavat myös uusintaa jähmeiden identiteettien diskurssia 

ja vastaparien kautta rakentuvaa näkemystä seksuaalisuudesta (Salo 2004, 183).  

 

Lisäksi näiden kategorioiden käyttö itsestään selvästi olettaa, että kaikki ihmiset ylipäätään tuntevat 

seksuaalista vetoa, tai että on mielekästä luokitella ihmisiä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. 

Tutkimusten mukaan noin prosentti väestöstä on aseksuaaleja eli henkilöitä, jotka eivät tunne 

seksuaalista vetoa ollenkaan (Lehto & Kovero 2010, 19; Vilkka 2010, 54–55). Sedwick (1990) taas 

ihmettelee, miksi kaikista niistä asioista, joiden perusteella ihmisten sukupuolisia aktiviteettejä 

voitaisiin luokitella, juuri objektikohteen sukupuoli nousi 1800–1900-lukujen vaihteessa 

seksuaalista suuntautumista jakavaksi tekijäksi ja on sellaisena säilynyt (emt, 8). Jostain syystä se, 

                                                
17 On tietenkin huomioitava, Foucault (1998) painotti ajattelussaan homoseksuaalisen identiteetin muodostumisen 
vallankäytöllistä puolta; hän piti sitä negatiivisena kehityksenä. Tältä kantilta katsottuna naisten voi, Foucault'ta 
mukaillen, ajatella myös säästyneen lesboidentiteetin määrittelyltä niinä aikoina, joina homoidentiteetti jo määriteltiin. 
18 Lesboksi ”haukkuminen” ei ole muodostunut yhtä yleiseksi käytännöksi samanlaisissa tilanteissa kuin homoksi 
nimittely (Salonen 1999, 223).  
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miten ihminen sukupuoltaan ilmaisee ja mihin sukupuoleen itsensä identifioivista ihmisistä hän on 

kiinnostunut, on noussut tärkeäksi ihmisiä erottelevaksi tekijäksi. Homoseksuaali -sanaa 

välttääkseen jotkut tutkijat (esimerkiksi Lehtonen J. 2003, 73–74; Lehtonen ja Mustola 2004, 22) 

ovat ottaneet käyttöönsä termin ”ei-heteroseksuaalit”. Tämä on kuitenkin mielestäni niin ikään 

ongelmallinen, sillä vaikka sen tarkoituksena on välttää pusertavia homo- lesbo- ja biseksuaalin 

käsitteitä, etuliite ”ei” saattaa johtaa jonkinlaiseen ajatukseen puutteesta tai toissijaisuudesta ja 

tahtomattaan korostaa heteroseksuaalisuuden ensisijaisuutta. 

 

Tässä tutkimuksessa jähmeiden identiteettikategorioiden ja ennen kaikkea ”homo” sanan käyttö 

nousee mielekkääksi aineistostani, Ylellä vuosina 1996 ja 2010 esitetyistä ”Homoilloista”. On 

olennaista tuoda itse käyttämieni termien mahdollisesti kantamat taakat avoimesti esiin, mutta työni 

analyysin kannalta keskeiseksi nousee ensisijaiseksi se, miten ”Homoiltoihin” osallistuvat itse 

määrittelevät tai miten he merkityksillään rakentavat eri seksuaalisuuksia. Kategorioiden käyttöä 

sinänsä tärkeämpää tässä aiheessa ja tässä yhteydessä mielestäni on olla tietoinen ja avoin omista 

valinnoistaan ja niiden mahdollisista seurauksista, sillä käsitteiden kritiikitön käyttö voi saada ne 

näyttäytymään ”luonnollisilta”, sellaisenaan olemassa olevilta totuuksilta. Tutkimukseni 

näkökulmasta jähmeän identiteetin logiikka esittää vain yhtä maailman rakentumisen tarkoitusta; 

tarvetta nähdä asiat yhdessä jatkuvina kokonaisuuksina tukahduttaen näin muottiin sopimatonta 

erilaisuutta (Butler 2006, 68–69; Jagose 1996, 71; Young 1990, 98; vrt. Erikson 1982, 254–255). 

Identiteetit ja ennen kaikkea käsityksemme identiteetistä ovat siten läpeensä ideologisia.  

1.3 Teoriatausta 
 
Tämä luku jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsittelen koko tutkimukseni taustalla 

vaikuttavaa maailmankuvaa; sosiaalisen konstruktionismin, postmodernin ja dekonstruktion 

vuorovaikutuksellista, toisistaan erottamatonta suhdetta, joka toimii koko teoriataustani eräänlaisena 

kattojärjestelmänä, kaikkien käyttämieni teoreetikkojen ajattelun, teorioiden sekä metodologioiden 

taustalla vaikuttavana peruspilarina. Toinen osa, on edelleen jakaantunut kolmeen osaan; 

ensimmäisessä osassa käsittelen feministisen tutkimuksen ja queer-teorian klassikon, Judith 

Butlerin (2006; 1997a; 1997b; 1993) ajattelua, toisessa osassa sosiaalipsykologian klassikko G. H. 

Meadin (1952) ajattelua ja kolmannessa osassa yhdistän näin kahden teoreetikon oivalluksia siten 

kuin ne tässä tutkimuksessa ymmärrän. Näiden kahden teoreetikon ajattelun yhdistäminen toimii 

synteesin tekijänä niiden erilaisten virtojen välillä, joita tässä tutkimuksessa haluan yhdistää. 

Haluan yhdistää sosiaalipsykologista tutkimusta feministiseen tutkimukseen ja queer -teoriaan, sillä 
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ymmärrykseni mukaan sukupuolen ja seksuaalisuuden kysymykset ovat sosiaalisten ilmiöiden, 

sosiaalisen vuorovaikutuksen ja siten myös sosiaalipsykologian ytimessä. Tämä luku luo myös 

pohjan niille tuleville yhdistelmille, joita rakennan toisessa, konkreettisia metodeita käsittelevässä 

luvussani.       

Konstruktionistinen maailmankuva 

 
Koko tutkimustani läpäisee ajatus sosiaalisesta konstruktionismista19. Sosiaalisen konstruktionismi 

ei ole mikään yksi koulukunta, vaan laaja-alainen ajattelujen kehikko; sen eri suuntauksia kuitenkin 

yhdistää ajatus siitä, että tieto on aina ja väistämättä sosiaalisesti neuvoteltu ja tuotettu. Mikä 

tahansa on, se on, mutta heti kun alamme puhumaan näistä olevista asioista, siirrymme sosiaalisesti 

tuotettujen diskurssien maailmaan. (Berger & Luckmann 2002, 11; Burr 2003, 6; Gergen 1994, 72; 

Potter & Wetherell 1989, 180–181; Wetherell & Potter 1992, 62.) Emme ikinä voi olla varmoja, 

onko kieleemme iskostuneilla kategorioilla mitään tekemistä todellisen maailman kanssa, sillä 

emme pääse kielemme ulkopuolelle puhumaan todellisesta maailmasta sellaisena kuin se ”oikeasti” 

ilmenee (Gee 2011, 122). Siten maailman sellaisena kuin se on, ja maailman sellaisena kuin me siitä 

puhumme, erottaminen on mahdotonta (Burr 2004, 135). Tapamme ymmärtää maailma ei 

ainoastaan ole historiallinen ja kulttuurikohtainen vaan se myös itsessään on kulttuurin ja historian 

tuote (Burr 2003, 4; Gergen 1973). 

 

Sosiaalisella konstruktionismilla on ollut jännitteinen suhde niin sanotun valtavirtatieteen kanssa 

(Flick 1998, 2–3; Lock & Strong 2010, 8). Se nousi kritiikkinä psykologian koulukuntaa vastaan 

kyseenalaistamaan sen näennäisen epäpoliittisuuden ja mahdollisuuden pääsyyn ”objektiiviseen 

totuuteen” (Burr 2003, 15–16; 1998, 14). Ihmis- ja sosiaalitieteissä noin 1970-luvulta lähtien 

vaikuttanut kielellinen käänne nosti esiin ajatuksen, että kieli on paljon muutakin, kuin vain 

yksinkertainen ”todellisuuden” peili; kieli itse asiassa on olennainen perusta sosiaalisen 

todellisuuden rakentumisessa (Harré 1995, 146; Flick 1998, 4–5; Phillips & Hardy 2002, 12–13). 

Valtavirta psykologiaan kohdistettu kritiikki jakaantui kolmeen teemaan; psykologian piirissä 

vallinneeseen individualismiin, jossa sosiaalisille ilmiöille etsittiin yksilön päänsisäisiä, 

kognitiivisia selityksiä; laboratoriokokeisiin, joiden ajateltiin vieraantuneen elävästä elämästä sekä 

                                                
19 Konstruktionismi voi helposti sekoittua samankaltaiseen termiin, konstruktivismiin, joka kuitenkin viittaa täysin 
erilaiseen perinteeseen. Konstruktivismia voidaan yleisellä tasolla kuvata niin, että sen piirissä ihminen nähdään 
aktiivisena oman ymmärrysmaailmansa rakentajana. Tämän mukaan jokainen ihminen havaitsee maailman eri tavoin ja 
aktiivisesti rakentaa oman ymmärryksensä; ”todellinen maailma” on näin erilainen paikka kaikille. (Burr 2003, 19; ks. 
myös Potter 1996b, 128.) Tästä on kuitenkin vielä pitkä loikkaus konstruktionistiseen näkemykseen, jossa ”todelliseen 
maailmaan” ei ole pääsyä muutoin kuin merkitysvälitteisen toiminnan kautta.     
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teoreettiseen kritiikkiin, joka juontui huolesta, että laajemmat sosiaaliset rakenteet ovat unohtuneet 

traditionaalisen psykologian tutkimuksesta (Harré & Secord 1972; Hepburn 2003, 24–29).     

 

Sosiaalisen konstruktionismin suuntaviivat ja synnyinkoti ovat pitkälti postmodernissa ajattelussa 

(Best & Kellner 1991, 26; Burr 2003, 10; Hepburn 2003, 200). Tarkoitan postmodernilla, joka 

voidaan toisissa yhteyksissä liittää esimerkiksi historiallisiin aikakausiin, yhteiskuntamuotoihin tai 

taidehistorian ”-ismeihin”, Tuija Pulkkista (1998) seuraten ajattelutapaa tai asennetta, joka 

erotuksena modernista voidaan yleisellä tasolla määritellä perustahakuisuuden vastaiseksi. 

Konstruktionistisessa maailmankuvassa näkyy eritoten postmodernin ajattelun tapa paljastaa ja 

vastustaa modernia kuorimisliikettä, joka etsii syvintä ydintä; moderni yrittää riisua kerroksia 

paljastaakseen alastoman totuuden kun taas postmodernin kiinnostus on kerroksissa. Postmoderni 

vastustaa modernille ominaisia perusta/pinta -tyyppisiä vastakkainasetteluja, jotka usein sisältävät 

hierarkkisia arvostus-, painotus-, selitys- tai kausaalisuhteita. (Emt, 46–49; Best & Kellner 1991; 

Burr 2003, 10–12; Hepburn 2003, 198–204; Salonen 1998, 6–7.) Tämä ajatus näkyy sosiaalisessa 

konstruktionismissa juuri siinä, että meillä ei ole pääsyä tai tarvetta pääsyyn maailmaan 

sellaisenaan. Sen, että asioilla ei ole yhtä todellista ydintä, alkuperää tai totuutta, ei tarvitse 

tarkoittaa, että ne olisivat epäaitoja- tai todellisia. Näitä teemoja käsittelen lisää seuraavassa 

luvussa, jossa esittelen Judith Butlerin (2006; 1997a: 1993) postmodernia, ei-perustahakuista, 

genealogista20 ajattelua sekä G. H. Meadin (1952) minuuden rakentumisen teoriaa. 

 

Sosiaalinen konstruktionismi on hyvin monimerkityksinen kattotermi, jonka piiriin mahtuu myös 

hyvin paljon toisistaan eroavia suuntauksia (ks. Potter 1996b, 125–128). Sen sisällä on käyty myös 

paljon vastakkainasettelun omaisia debatteja, jotka osaltaan ovat lisänneet näiden suuntausten 

moninaisuutta ja jännitteitä erilaisten näkemysten välillä. Näitä vastakkainasetteluja ovat erottelu 

mikro- ja makrotasoon, realismiin ja relativismin väliset debatit sekä kiista subjektin toimijuuden 

asteesta. Esittelen nämä kaikki lyhyesti kutoen samalla omaa sijoittumistani sosiaalisen 

konstruktionismin kentälle.         

 

Sosiaalinen konstruktionismi voidaan jakaa esimerkiksi Foucault’laiseen (1999) makrotason 

sosiaaliseen konstruktionismiin ja toisaalta mikrotason kasvokkaiseen sosiaaliseen 

konstruktionismiin. Edellinen keskittyy valtarakennelmiin ja siihen, miten diskurssien 

                                                
20 Genealogisille ajattelutavoille on ominaista ajatus vallasta todellisuutta tuottavana – ajatus todellisuudesta vallan 
tuotoksena. Se on äärimäisen politisoiva, postmoderni asenne, joka alkuperän sijasta etsii syntytapaa; se etsii 
menneisyyden polkuja selvittäen tutkimuskohteensa tulemista olemassa olevaksi. (Pulkkinen 1998, 12, 87, 95.)  
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valtarakenteet nähdään maailmaa ja ihmisten toimijuutta rakentavana palikkana niin sosiaalisen 

kuin yksilön tasolla. Jälkimmäinen taas keskittyy mikrotason sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja 

siihen, miten todellisuuden nähdään rakentuvan hetki hetkeltä jokapäiväisessä yksilöiden välisessä 

kommunikaatiossa. (Burr 2003, 17–18, 20–22; Speer 2007, 14–18; Wetherell 1998.) Itse yhdistän 

työssäni näihin molempiin suuntauksiin lukeutuvien teoreetikkojen ajattelua ja näen esimerkiksi 

Lockin & Strongin (2010) ja Burrin (2003, 22) tavoin tiukan vastakkainasettelun mikro- ja 

makrotason sosiaalisten konstruktionismien välillä tarpeettomana ja hedelmättömänä rajojen 

tarkkailuna.   

 

Realismin ja relativismin välinen vastakkainasettelu kietoutuu kiistaan todellisuuskäsityksestä. 

Realismi uskoo, että maailma on olemassa itsenäisesti, ilman meidän merkityksenantoamme siitä ja 

näin meillä on ainakin periaatteessa mahdollisuus saada tietoa ”todellisesta maailmasta”. 

Relativismi sitä vastoin esittää, että vaikka ”todellisuus” olisi olemassa, se ei ole meidän 

saavutettavissamme, vaan jokainen merkityksenanto on aina jo itsessään konstruktio maailmasta. 

Realismin näkökulmasta on esitetty huoli, että relativistinen näkökulma johtaa moraalin 

katoamiseen, koska mitään totuusväitettä ei tavallaan voida asettaa toisen yläpuolelle. (Burr 2003, 

6–7, 22–23.) Itse en kuitenkaan näe, että kriittinen relativistinen kanta – jota itse tässä 

tutkimuksessa seuraan – eittämättä johtaa ”kaikki käy” -mentaliteettiin, jossa moraali ja poliittiset 

teot haalistuvat, sillä mitään totuutta ei voida asettaa ylitse muiden. Relativistinen kanta 

enemmänkin toimii kaksisuuntaisena; toisaalta se kyseenalaistaa yhden ainoan moraalisen oikean ja 

näkee moraalin historiallisena ja toisaalta tämä moraalin historiallisuus on auttanut purkamaan 

sortavia valtajärjestelmiä. (Burr 2003, 99–103; 1998, 22–23; Gergen 1994, 53, 79–82; Lock & 

Strong 2010, 8–9; Potter 1998, 34). Tästä näkökulmasta katsottuna sosiaalinen konstruktionismi 

näyttäytyy aivan päinvastaiselta, kuin sitä kohtaan esitetty kritiikki antaa ymmärtää; oman 

ymmärrykseni mukaan se on kaikkea muuta kuin epäpoliittista tai moraalitonta.   

 

Erottelu mikro- ja makrotason sosiaaliseen konstruktionismiin on johtanut toiseen, olennaisesti 

tähän jakoon limittyvään kiistaan – kiistaan toimijuudesta. Makrotason leiriin edellä esittelemäni 

jaon perusteella määrittyvä Foucault (1972) näyttää jättävän toimijan täysin vaille valtaa; valta on 

rakenteissa, valta on diskursseissa; se on kaikkialla mutta ei kuitenkaan missään tai kenelläkään, 

kun taas mikrotason konstruktionismi korostaa persoonan toimijuutta todellisuuden 

rakentamisprosessissa. (Emt, 49; Burr 2003, 23.) Itse näen todellisuuden rakentumisen 

kaksisuuntaisena; subjektit ovat sekä konstruoituja että konstruoivia. Kuten tämän luvun 

seuraavassa osassa esitän, mielestäni Judith Butler (2006; 1997a; 1993) ja G. H. Mead onnistuvat 
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välttämään tämän ”toimijuuden ongelman” – kielellisen determinismin ilman, että 

merkitysjärjestelmän ulkopuolista subjektia oletetaan (ks. Farr 1996; McIlvenny 2002b, 122; 

Vasterling 1999). 

 

Nämä kaikki sosiaalista konstruktionismia hiertäneet debatit – mikro- ja makrotason sekä realismin 

ja relativismin vastakkainasettelu ja kiista toimijuudesta – kietoutuvat tulkintani mukaan jollain 

tasolla konstruktionismin erottamiseen Derridalta (1976) alkunsa saaneesta dekonstruktionismista. 

Derridan (emt.) kuuluisa toteamus siitä, että tekstien ulkopuolella ei ole mitään tiivistää hänen 

äärimmäisen relativistisen käsityksensä todellisuudesta (emt, 158). Dekonstruktion yksi tärkein 

periaate oman tutkimukseni kannalta on jähmeältä näyttäytyvien pinärismien kyseenalaistaminen 

(Hepbur 1999, 641; Hollinger 1994, 109–110). Derridan (1991) ajatusten mukaisesti dekonstruktion 

(tai minkä tahansa asian) tarkka määrittely muotoon ”Dekonstruktio on X” on täydellisesti ohittanut 

sen pointin (emt, 275); mikä tahansa yritys määritellä sitä on samalla tavoin avoin purkamisefektille 

(Hepburn 1999, 641; Niikko 2010, 91–92). Tästä purkamisen näkökulmasta kaikki edellä mainitut 

vastakkainasettelunomaiset kiistat ja konstruktionismin ja dekonstruktion raja-aidat alkavat 

menettää relevanssia ja ennen kaikkea näitä raja-aitoja rakentavat ymmärrykset menettävät kykynsä 

itsekriittisyyteen. 

 

Dekonstruktion näkökulmasta myös dekonstruktion ja konstruktion vastakkainasettelu, jossa 

edellinen on nähty jälkimmäiseen nähden vain hajottamisliikkeenä ja vastakkainasettelujen ja 

hierarkioiden rikkomisena, alkaa näyttää itsessään ristiriitaiselta (ks. Burr 2003, 17; Hepburn 2003, 

211; 1999, 651). Relativismia kohtaan esitetyn kritiikin tavoin dekonstruktio on nähty 

epäpoliittisena ja -emansipatorisena; purkamisefektin on nähty vievän mahdollisuudet poliittiseen 

toimijuuteen (Hepburn 1999). Itse näen, että vastakkainasettelujen purkaminen ei kuitenkaan 

automaattisesti johda nihilismiin eli siihen, että mitään totuutta tai moraalia ei enää voida pitää 

toista parempana; dekonstruktion tarkoituksena on kyseenalaistaa ja sekoittaa itse vastakkaisten 

poolien välistä rajaa. Niin kuin Hepburn (1999) asian ilmaisee; ”Dekonstruktion ei ole vain toisen, 

marginaalisemman puolen korostamista pinärismista, vaan sen ideana on hälventää rajoja ylipäätään 

niin, ettei selvää viivaa eri puolien välillä olisi. Tulee epäselväksi, kumpi puoli on kumpi” (emt, 

635). Mielestäni dekonstruktion leimaaminen epäpoliittiseksi on mitä suurin väärinymmärrys, sillä 

pinärismien vastakkaisten puolten rajojen hälventäminen nimenomaan on radikaali poliittinen teko.  

 

Omaa analyysiäni en varsinaisesti kutsu dekonstruktioksi, mutta seuraan Hepburnin (1999) ajatusta, 

että dekonstruktio voi toimia hyödyllisenä työkaluna perustehakuisuuden kukistamisessa ilman, että 
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se tuo mitään toista perustaa tilalle (emt, 652). Omalta kannaltani dekonstruktion tulee ennen 

kaikkea relevantiksi niiltä osin, kun se toimii Butlerin (esimerkiksi 2006; 1993) ja queer-teorian 

ajattelun taustavaikuttajana. Näitä teemoja käsittelen tarkemmin tulevissa luvuissa, mutta tiivistäen 

voisi sanoa, että oleellisia derridalaisia periaatteita, joita tässä tutkimuksessa on tarkoituksenani 

noudattaa, ovat pyrkimys hierarkkisten vastakkainasettelujen purkamiseen ja kritiikittömien tai 

lopullisten määritelmien välttäminen. Mielestäni konstruktionismi ja dekonstruktio eivät ole 

toisiaan poissulkevia; ne voivat esiintyä toisistaan erillään, mutta eivät missään nimessä ole 

toisilleen vastakkaisia, eikä niitä tarvitse ymmärtää symmetrisiä. Itse käsitän – yrittäen välttää 

suoria määritelmiä – dekonstruktion eräänlaisena purkamisliikkeenä ilman oletusta mistään 

sellaisenaan olemassa olevasta totuudesta, jota sen olisi tarkoitus purkaa.   

Sukupuolitetun ja (hetero)seksualisoidun minuuden historiallisuus: G. H. Mead & 
Judith Butler 

 
Työni kannalta tärkeimmät teoreetikot ovat queer-teorian ja konstruktionistisen feminismin21 

vaikutusvaltainen nykyklassikko Judith Butler (2006; 1997a; 1997b; 1993) sekä sosiaalipsykologian 

klassikko G. H. Mead (1952). Tässä luvussa käsittelen ensin kumpaakin näistä teoreetikoista 

erikseen, jonka jälkeen tuon esiin, miten yhdistelen näiden teoreetikkojen ajattelusta läpeensä 

sosiaalista käsitystä minuuden, sukupuolen ja seksuaalisuuden rakentumisesta.  

Judith Butler ja biologisen sukupuolen tekeminen 
 

Judith Butlerin (2006; 1997a; 1997b; 1993) Foucault’ta (1999) ja Derridan (1976) dekonstruktiosta 

suuntaa saanut ajattelu lähtee kritiikistä feminismin piirissä alkunsa saanutta sex/gender 

(biologinen/sosiaalinen sukupuoli) -jaottelua kohtaan. Sex/gender -jaottelun lanseerasi ensimmäistä 

kertaa amerikkalainen antropologi Gayle Rubin (1975). Hän muotoili sen osaksi patriarkaatti-

käsitteen22 kritiikkiä tarkoituksenaan erotella toisistaan ihmisten kapasiteetti ja tarve luoda 

                                                
21 Feministinen ajattelu voidaan jakaa kolmeen teoreettiseen positioon, joiden erot perustuvat erilaiseen tapaan 
käsitteellistää sukupuoli: pidetäänkö naisia ja miehiä perimmiltään samanlaisina (equality), erilaisina (difference) vai 
korostetaanko sukupuolen kaksijakoisuuden sijasta sen moninaisuutta (diversity), mikä on ollut postmodernin ja 
konstruktionistisen feminismin kanta (Kuusipalo 2002, 210; Matero 1996, 259–263). Eroistaan huolimatta sukupuolten 
erilaisuutta ja samanlaisuutta korostavat feministiset suuntaukset ovat eläneet rinnakkain (Fraser 2000, 5; Kuusipalo 
2002, 212). 
22 Hartman (1981) määrittelee patriarkaatin miesten välisten sosiaalisten suhteiden verkostoksi, jolla on materiaalinen 
perusta ja joka hierarkkisuudessaan vakiinnuttaa tai luo solidaarisuutta miesten välille. Keskeisenä materiaalisena 
perustana on miesten valta kontrolloida naisten työvoimaa ja rajoittaa heidän seksuaalisuuttaan. (Emt, 14–15.) 
Patriarkaatin käsite sisältää myös ajatuksen, että sukupuolten välinen sorto ja alistaminen ovat ensimmäisiä ja 
ensisijaisia sorron lähteitä (Brownmiller 1975, 16–18; Firestone 1970, 1–15, 122–123; Millet 1970, 24–25; Rich 1986a, 
56–57; vrt. xxiv). Vaikka patriarkaatin käyttö toimivana sukupuolianalyysin välineenä on nykyisin suurilta osin hylätty 
(Korvajärki ja Markkola 2009, 26) ja patriarkaattiteorioita on suuressa määrin kritisoitu, muun muassa niiden naisten 
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seksuaalinen maailma (biologinen sukupuoli) ja empiirisesti epäoikeudenmukainen ja sortava tapa, 

jolla seksuaalinen maailma on järjestetty (sosiaalinen sukupuoli). Sex/gender -systeemin tarkoitus 

oli nousta osoittamaan, että tämä sosiaalisesti rakentunut sortava järjestelmä ei ole välttämätön. 

(Emt, 168; Liljeström 1996, 113.) Monet feministitutkijat ottivat käsiteparin avosylin vastaan ja 

feministisessä teoriassa vakiintui tavanomaiseksi puhetavaksi käyttää sexiä tarkoittamaan miesten ja 

naisten välisiä anatomis-fysiologia eroja ja genderiä viittaamaan niihin sosiaalisiin, kulttuurisiin ja 

psykologisiin rakenteisiin, jotka on tuotettu biologisten erojen pohjalta (Liljeström 1996, 114–115; 

ks. myös Salonen 1998, 31–32). Sex–gender -jaottelun ohella myös esimerkiksi varhainen 

konstruktionistisen feminismin klassikko Simone de Beavour (1988) ja hänen lausumansa: 

”Naiseksi ei synnytä, vaan naiseksi tullaan” (emt, 295), oli vapauttava, sillä se antoi toivoa, ettei 

biologia välttämättä ollutkaan deterministinen kohtalo. 

 

Judith Butler (2006) halusi kuitenkin mennä sosiaalisen sukupuolen rakentuneisuuden 

tunnustamista pidemmälle. Hän pohti, miten sosiaalinen sukupuoli oikeastaan rakentuu, jos ei ole jo 

tietyksi sukupuoleksi merkittyjä ruumiita, jotka sitten sosiaalisesti rakentuvat sukupuoleksi; jos 

naiseksi tullaan, mikä on se ruumis, joka sitten tulee naiseksi? Eikö sosiaalinen sukupuoli lopulta 

aivan yhtä deterministinen, kohtalonomainen, kuin biologinen sukupuoli? (Emt, 56–59; 1986; 1988; 

vrt. New 1997, 179.) Kuten Honkanen (1996, 152) huomauttaa, käsitys itsensä määrittelevän 

subjektin päälle konstruoidusta ”naiseudesta” tai miehuudesta” nojaa kuitenkin usein käsitykseen 

jostakin takana olevasta ”todellisesta”, biologis-luonnollisesta tai essentialistisesta23 olemuksen 

perustasta. Butler (2006) esittää, että biologinen sukupuoli (sex) on yhtä lailla sosiaalisesti tuotettu 

kuin sosiaalinen sukupuoli (gender). Hän kirjoittaa: 

 

”Jos biologisen sukupuolen muuttumaton luonne kyseenalaistetaan, ehkä ”biologiseksi 

sukupuoleksi” kutsuttu rakennelma osoittautuukin yhtä kulttuuriseksi rakennetuksi kuin sosiaalinen 

sukupuoli, ja näin ero biologisen ja sosiaalisen sukupuolen välillä osoittautuu olemattomaksi.” 

Butler 2006, 55 

                                                                                                                                                            
väliset erot unohtavasta universalismista ja kykenemättömyydestä selvittää niitä mekanismeja, jotka pitävät yllä miesten 
ylivaltaa (Butler 2006, 50–51; Korvajärvi ja Markkola 2009, 28–29; Liljeström 1996, 112–113), ajatus sukupuolesta, 
mies–nais -vastakkainasetteluihin ensisijaisena suhteessa muihin hierarkkisiin vastakkainasetteluihin on säilynyt.  
23 Biologiaa sukupuolen ja seksuaalisuuden muuttumattomana perustana pitävää näkemystä nimitetään 
essentialistiseksi, kun taas niiden sosiaalista ja kulttuurista rakentuneisuutta korostavaa ymmärrystä kutsutaan 
konstruktionistiseksi (Jagose 1996, 8–9; Karkulehto 2007, 23; Lappalainen 1996, 211–212; Rojola 1996, 175–176). 
Näkemysten välistä eroa voi mielestäni hyvin kuvata myös modernin ja postmodernin ajattelutavan eroina (ks. tämän 
luvun ensimmäinen osa). Modernille tyypillinen perustahakuisuus, ilmiöiden ”todellisen luonteen” etsiminen 
(Pulkkinen 1998, 9), näkyy essentialistisena ajattelutapana biologiasta viimeisenä totuutena ihmisen luonteesta. Oma 
ymmärrykseni perustuu konstruktionistiseen maailmankuvaan.     
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Työni kannalta erittäin hyödyllinen on hänen ajatuksensa, että ”luonnollinen biologinen sukupuoli” 

tuotetaan ja vakiinnutetaan ”esi-diskursiiviseksi”, kulttuuria edeltäväksi, poliittisesti neutraaliksi 

pinnaksi, jonka päällä kulttuurin ajatellaan toimivan (emt, 56). Myös tässä tutkimuksessa nousee 

esiin, miten tämä luonnollistaminen, esi-diskursiiviseksi tuottaminen on erittäin vahva retorinen 

keino, koska se jähmettää jonkin asian muuttumattomaksi, ”Emme voi muuttaa sitä, koska niin on 

aina ollut ja tulee aina olemaan; se on osa luontoa” (ks. Charpentier 2001a, 56; Jackson 1999, 31). 

Ajattelen Butlerin (2006; 1993) tavoin, että henkilön on mahdollista tulla ymmärrettävissä olevaksi 

vasta tiettynä sukupuolena – ei ole mitään (ymmärrettävää) persoonaa, joka vasta myöhemmin 

”tulee” sukupuoleksi” (2006, 68; 1993, 2–3). Sukupuolet saavuttavat eheyden, pysyvyyden ja 

ymmärrettävyyden vain heteroseksuaalisen matriisin24 puitteissa. Näin sukupuoli kietoutuu 

erottamattomalla tavalla myös seksuaalisuuteen, sillä sukupuolet tulevat ymmärrettäviksi 

nimenomaan toistensa vastakohtina sekä toisiaan täydentävinä ja haluavina. 

Mead ja minuuden kehityshistoriallisuus 
 
Toinen ajatteluni kannalta olennainen, sosiaalipsykologian klassikko on George Herbert Mead 

(1952), jonka läpeensä sosiaalinen ihmiskuva tiivistyy minuuteen ja itseen, jotka juontuvat 

yhteiskunnasta; yhteiskunta, sosiaalinen, on ennen yksilöä (emt, 7; Baldwin 1987, 106; Burr 2004, 

23–25; Farr 1996, 54, 67). Minuus, ihmisen mieli, on kehittynyt ihmiselle kehityshistoriallisesti; 

vaikka ennen minuutta on ollut ei-kielellistä kommunikaatioita, eleiden keskustelua, niin kuin 

eläimilläkin, merkitsevänä erontekona verrattuna muihin eläimiin ihmisellä on toiminut 

mahdollisuus kielenkäyttöön, joka on myös ensisijainen suhteessa muihin, ei-kielellisiin eleisiin 

(Farr 1996, 71, 73–74; Mead 1952, xxii, 77, 192). Vuorovaikutuksen luonne koostuu 

merkityksellisistä – verbaalisista ja/tai ei -verbaalisista – eleistä, jotka ovat seurauksellisia ja niitä 

myös tulkitaan merkitysvälitteisinä. Eleet eivät ole sisäisen tilan kuvauksia, kuten esimerkiksi 

Wilhelm Wundtin (1973) tai Charles Darwinin (1966) ajattelussa, vaan ne on ymmärrettävä osana 

toimintaa. (Kuusela 2001, 67; Mead 1952, 17, 49–50.)  

 

                                                
24 Heteroseksuaalisella matriisilla Butler tarkoittaa kulttuurisen käsitettävyyden kehikkoa, jolla kehot, sukupuolet ja 
halut luonnollistetaan. Hän kehittää siinä edelleen Monique Wittigin ”heteroseksuaalista sopimuksen” ja Adrienne 
Richin (1986) ”pakollisen heteroseksuaalisuuden” käsitteitä. Hegemonisessa diskursiivis-episteemisessä matriisissa 
oletetaan, että kehojen eheys ja käsitettävyys edellyttää pysyviä biologisia sukupuolia. Näitä taas ilmaisevat pysyvät 
sosiaaliset sukupuolet (maskuliinisuus ilmaisee miespuolisuutta, feminiinisyys naispuolisuutta), jotka on määritelty 
toisilleen vastakkaisiksi sekä keskenään hierarkkisiksi heteroseksuaalisuuden pakollisen käytännön välityksellä. (2006, 
53 yläviite 6; McIlvenny 2002b, 123–124.) 
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Meadille minuus kehittyy myös jokaisen yksittäisen ihmisen kohdalla kehityshistoriallisesti; ensin 

merkityksellisten eleiden välityksellä ja siitä siirtyen kielenkäyttöön – minuus ei ole olemassa 

syntymästä asti. Kehitys tapahtuu, kun lapsen ympäristö kohtelee hänen eleitään ikään kuin ne 

olisivat merkityksellisiä ja pikkuhiljaa lapsi omaksuu niiden kulttuurikohtaisen merkityksen. Lapsi 

oppii näkemään itsensä (erityisen) toisen silmin, ja tulemaan itse objektiksi itselleen; kyetessään 

ottamaan toisen asenteen itseään kohtaan, hän pystyy ennakoimaan myös sen, minkälainen 

kulttuurikohtainen merkitys ja vaikutus hänen eleillään on toiseen saman kulttuurin jäseneen. (Burr 

2004, 74–75; Mead 1952, xxi, xxiii.) Tärkeinä virstanpylväinä toimivat ensin leikki, jossa lapsi 

oppii ottamaan huomioon yhden ihmisen asenteen ja sitten peli, jossa lapsen on huomioitava 

monien toisten samanaikaiset asenteet itseään kohtaan (emt, xxiv, 149–152; Baldwin 1987, 95–

101). Tästä kehittyy yleistetyn toisen, kulttuurin jäsenten yleensä, asenteen omaksuminen omien 

eleiden peilauspinnaksi. Tätä yleistetyn toisen asennetta minuudessa edustaa objektiminä. 

Yhteiskunta on mahdollinen vain, jos yksilöt ottavat yleistetyn toisen asenteen, se toimii 

eräänlaisena moraalisena ohjenuorana ja sosiaalisen kommunikaation mahdollistajana. (Mead 1952, 

xxiv, 138, 154–155.) Toisaalta, jos ihmisellä olisi vain tämä objektiminuus, yleistetyn toisen 

asenne, se merkitsisi hyvin sosiaalisesti determinoitunutta asemaa, yksilöä vain yhteiskunnan 

vaikutteiden sätkynukkena. Luovuutta ja kokemuksellisesti uutta nousee yksilössä edustamaan 

subjektiminä, joka muodostaa yksilön reaktiot näihin yleistetyn toisen asenteisiin (Joas 1985, 82; 

Mead 1952, 174–175). Ilman näitä kahta, minuuden yhdessä muodostavaa puolta – objektiminuutta 

ja subjektiminuutta – yksilöllä ei voisi olla tietoista vastuuntuntoa eikä mitään kokemuksellisesti 

uutta (Mead 1952, 177–178; Baldwin 1987, 117). 

 

Ajatus läpeensä sosiaalisesta yksilöstä tarkoittaa, että ei ole mitään sisäistä minuutta, tietoisuuden 

syvää sopukkaa, joka valmiina sellaisenaan saapuisi sosiaaliseen maailmaan. Ihmisen mieli; sen 

yksityinen kokemus ja ajattelu, on kauttaaltaan sosiaalisesti muodostunut (Mead 1952, xix, 141–

142). Tämä sopii mielestäni hyvin konstruktionistiseen maailmankuvaani. Nämä minuuden kaksi 

puolta toimivat ratkaisuna mielestäni myös toimijuuden ja relativismin ”ongelmiin”, joista pitkälle 

vietyjä sosiaalisen konstruktionismin tulkintoja on paljon kritisoitu (ks. tämän luvun ensimmäinen 

osa). Myös Meadin (emt.) ja Butlerin (2006; 1997a; 1997b; 1993) ajatuksissa on mielestäni 

yhteneväisyyksiä, vaikkei heidän ajatteluaan olekaan ennen yhdistetty25.         

                                                
25 Paul McIlvenny (2002b), joka harmittelee Judith Butlerin sekä Harold Garfinkelilta (1984) alkunsa saaneen 
etnometodologisen otteen ja keskusteluanalyysin tehtyjen siteiden vähyyttä (ks. luku 4.4), mainitsee Meadin (1952) 
sivuhuomautuksen omaisesti (emt, 117–118). Myös Butler (1988) mainitsee Meadin (emt.) nimen esseessään. Hän 
viittaa Meadiin yhtenä fenomenologina, jonka eleiden teoria etsii niitä tapoja, joilla sosiaaliset toimijat muodostavat 
sosiaalista todellisuutta kielen välityksellä. (Emt, 519.) Mielestäni Butler ei kuitenkaan täysin ota huomioon Meadin 
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Ruumiin muodon sukupuoleksi havaitsemisen ideologisuus 

 
Ajattelen, että ruumiin muodon havaitseminen juuri sellaiseksi kuin sen havaitsemme, on myös 

historiallisesti muotoutunut ”fakta”. Tällä hetkellä kulttuurissamme vallitsee kaksijakoinen 

ymmärrys sukupuolesta, ja tämä sukupuoli näyttäytyy biologisena faktana, jonka päättelemme 

ruumiin muodosta, erityisesti sukupuolielimistä. Butlerin (emt.) ja Meadin (1952) ajattelua 

yhdistäen kuitenkin väitän, että tämä ”fakta” on yhtä historiallinen ja sosiaalisesti konstruoitu kuin 

kaikki muutkin ”faktat”. Meadin (1952) ajatuksia seuraten ajattelen, että asiat tavallaan tulevat 

”olemassa olevaksi” vasta, kun havaitsemme ne; myös havaitseminen – niin kuin muutkin aistit – 

on aktiivista toimintaa. Tämä juontuu siitä, että kohtelemme myös ei-inhimillisiä objekteja 

sosiaalisesti. Koko maailma ja sen objektit ovat sosiaalisen tulosta, ja tämä sosiaalinen yhteiskunta 

edeltää minuutta; se on olemassa ennen minuuden syntyä, kehityshistoriallisesti niin yhteiskunnan 

kuin jokaisen ihmisyksilön kohdalla. Objektit voivat olla kokemuksessamme ilman kieltäkin, mutta 

kieli erottelee ja järjestää kokemukset. (Joas 1985, 148–149; Mead 1952, 7, 13, 77–78, 129, 183.) 

Tämä ei tarkoita, että havaitsisimme ruumiin joka kerta ”uudelleen”, ikään kuin ensimmäistä kertaa 

– päinvastoin; asioiden havaitseminen on pitkäaikainen, historiallinen prosessi, jota voi tarkastella 

kehityshistoriallisesti, evoluution näkökulmasta.  

 

Tämä liittyy siihen, miten Butlerin (2006) mielestä persoona tulee ymmärrettävissä olevaksi vasta 

tiettynä sukupuolena ja tämä sukupuolisuus on alusta asti kietoutunut (hetero)seksuaalisuuteen 

(emt, 68; vrt. Sipilä 1998, 39). Ihmisruumis ei voi tulla ajateltavissa olevan piiriin 

”sukupuolettomana”, vaan hänet tulkitaan sukupuoleksi heti subjektiksi kutsumalla, kutsumalla 

tytön tai pojan positioon (Butler 1993, 7, 232). Minuuden (Mead) ja sukupuolitetun sekä 

heteroseksualisoidun identiteetin (Butler) ajatukset yhdistyvät ajattelussani sukupuolitetuksi ja 

heteroseksualisoiduksi minuudeksi. Sukupuolitettu ja heteroseksualisoitu minuus on historiallisesti 

muotoutunut subjektiksi tulemisen paikka, joka on olemassa ennen yksittäistä yksilöä; se on paikka, 

joka tekee persoonasta ymmärrettävän niin hänelle itselleen kuin muillekin (Butler 1997a, 5; 1993, 

225–226; Mead 1952, 47, 77–78; Rojola & Laitinen 1998, 20–23).   

 

                                                                                                                                                            
minuuden kaksijakoista merkitystä, joka koostuu objektiminän ja subjektiminän suhteesta – minuudesta tulee 
ymmärrettävä vasta sen suhteessa yleiseen toiseen – se ei siis vain mielivaltaisesti muodosta tai rakenna sosiaalista 
todellisuutta muttei myöskään orjamaisesti rakennu siitä. Toisaalta keskittyessään minuuteen Mead jättää – toisin kuin 
Butler – täysin huomiotta ruumiin ja sen toistettavan esityksen. Näkökulmat mielestäni kuitenkin täydentävät toisiaan ja 
ovat yhdistettävissä.     
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Butlerille sukupuoli on esitystä, performanssi, jota toistetaan (Butler 2006, 235). Leena-Maija Rossi 

(2003) kutsuu tätä ajatusta toistoteoiksi (emt, 12–13). Butlerille esimerkiksi drag26 on sukupuolen 

parodia, ”yli tekeminen”, joka paljastaa, että lopulta myös niin sanottu ”luonnollinen ja 

alkuperäinen sukupuoli” itsessään on tuotos. Jäljittelemällä ja toistamalla parodisesti 

”alkuperäiseen” heteroseksuaalisuuteen liitettyjä eleitä, ilmeitä, asentoja, vaatetusta ja 

”olemuksellisuutta” samalla paljastuu myös ”aidon” heteroseksuaalisen sukupuoli-identiteetin 

keinotekoinen, normatiivinen ja imitaatioon perustuva luonne (Butler 2006, 231; Karkulehto 2004, 

219; Rojola & Laitinen 1998, 27–28; Segal 1997, 215)27. Myös Mead (1952) sivuaa 

teoretisoinnissaan sitä, miten sosiaalisesti olemassa olevaksi tuotettuja objekteja pitää toistaa, niiden 

olemassa olo tarvitsee vähän väliä vahvistaa, jotta ne ”pysyisivät olemassa olevina” (emt, 78); tämä 

pätee myös sukupuolitettuun minuuteen, joka on performanssi sekä itselle että muille – sitä on 

toistettava, se on tunnustettava yhä uudelleen ollakseen uskottava ja stabiili.   

 

Butlerin ajatus dragista toisin tekemisenä on hyödyllinen ja oikeastaan toivoa herättävä, sillä siihen 

itseensä sisältyy ajatus muutoksen mahdollisuudesta. Jo Foucault (1999) huomasi Seksuaalisuuden 

historiassaan, että: ”Siellä missä on valtaa, on myös vastarintaa, joka kuitenkin (tai juuri sen 

vuoksi) ei ole koskaan valtaan nähden ulkopuolista” (emt, 70). Tämä tarkoittaa, että jos ja kun 

heteronormatiiviset käsitykset sukupuolesta ovat kulttuurisesti ja sosiaalisesti tuotettuja, ne ovat 

myös haastettavissa tai parodioitavissa (Lehtonen ja Mustola 2004, 22). Myös Meadin (1952) teoria 

minuuden historiallisuudesta jättää tilaa luovuudelle ja toisin toistamiselle; tämän mahdollistaa 

minuuden kaksi puolta; objektiminä, joka vastaa yhteiskunnan, yleistetyn toisen näkökulmasta ja 

subjektiminä, joka edustaa eräänlaista vapautta ja luovuutta (emt, 90, 135–138, 154, 174–178).     

 

Ajattelen, että toisin toistaminen lisäksi myös toistettavan luonteen paljastaminen voi toimia 

hegemonisten, ideologisten olemisten muotojen, jotka näyttäytyvät ”luonnollisilta”, 

purkamisprosessina. Tähän paljastamis- ja purkamisliikkeeseen on olemassa välineitä. Esittelen 

                                                
26 Drag queenilla viitataan naista esittävään mieheen ja drag kingillä mieshahmoa esittävää naiseen (Hekanaho 2006, 
229, yläviite 19). 
27 Butlerin (2006) teoretisointia toisintoistettujen sukupuoliesitysten poliittisuudesta on sittemmin kritisoitu, sillä se 
tuntuu asettavan kumouksellisen vastarinnan etunenään juuri ne ihmiset, jotka kokevat oman seksuaalisuutensa 
suhteessa valtakulttuurin heteronormatiivisuuteen kaikkein kipeimmäksi, ahdistavimmaksi ja hämmentävimmäksi 
(Karkulehto 2004, 220; Lehtonen J. 2003, 72; Namaste 1996, 183–184; Wickman 1999, 195). Tämän lisäksi hänen 
teoretisointia on arvosteltu todellisten, fyysisten ruumiiden unohtamisesta (Segal 1997, 216), ”kumouksellisten 
identiteettien” etnisyyden ja luokan unohtavasta priorisoinnista (Dhairyam 1994, 29–30) sekä siitä vaarasta, että 
esimerkiksi drag queenit redusoidaan pelkäksi viihteeksi, jonka ainoana tarkoituksena on viihdyttää 
(homo)mieskatsojaa (Namaste 1996, 186). Nykyajan näkökulmasta voidaan myös huomauttaa, että Butlerin ”Hankalan 
sukupuolen” ilmestymisen, 90-luvun aikaiset käsitykset siitä, mikä on queer tai drag ovat huomattavasti muuttuneet 
(Kinnunen 2008, 106).      
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seuraavassa luvussa (2) omia metodologisia lähtökohtiani siihen, miten itse lähden omaa 

aineistostani purkamaan, paljastamaan ja analysoimaan hegemonisia olemisen diskursseja, 

vakuuttamisen keinoja ja diskursseja.  

2 Metodologiset valintani ja tutkimukseni ainesosat 
 
Tapani analysoida Ylellä esitettyjä Homoiltoja yhdistelee edellä esittelemästäni 

sosiaalipsykologisesta konstruktionismin perinteestä nousevaa diskurssianalyyttistä tutkimusta sekä 

queer-teoriaa, jonka juuret ovat homoliikkeiden piireissä, queer -teoreetikkojen, kuten Judith 

Butlerin (2006; 1993) ajattelussa sekä Derridan (1976) dekonstruktiossa. Tässä kappaleessa 

esittelemäni eri konkreettiset menetelmät ovat myös hyvin tiiviissä yhteydessä edellisessä luvussa 

esittelemääni maailmankuvaan sekä Butlerin (2006; 1997a; 1993) ja G. H. Meadin (1952) ajattelun 

yhdistelmään. Seuraavaksi määrittelen nämä eri menetelmät tarkemmin yksitellen, minkä jälkeen 

esitän, miten ne yhdistyvät ajattelussani yhtenäiseksi tietoteoreettiseksi metodologiaksi ja miten 

konkreettisesti niitä käytän analyysissäni.  

2.1 Sosiaalipsykologinen diskurssianalyyttinen tutkimus 
 
Sosiaalipsykologinen diskurssintutkimus on erittäin laaja-alainen ja hivenen jopa epäselkeä, toisiaan 

suuresti muistuttavien ja osittain päällekkäisten suuntausten kenttä, jossa hyvin samankaltaiset 

nimet (esimerkiksi diskurssianalyysi, diskursiivinen psykologia ja kriittinen psykologia) usein 

sekoittuvat keskenään. Jo pelkästään nimitystä diskurssianalyysi on käytetty viittaamaan useampaan 

kuin yhteen perinteeseen (Gee 2011, 10; Potter & Wetherell 1987, 6–7; Wooffitt 2005, 39–40). 

Selventääkseni omaa ajatteluani määrittelen lyhyesti tätä diskursiivisen tutkimuksen kirjoa kutoen 

samalla omaa, tässä tutkimuksessa käyttämääni metodia.  

Diskurssianalyysi 
 
Yleisesti voisi sanoa, että metodi, jota tutkimuksessani hyödynnän, on sosiaalipsykologinen 

diskurssianalyysi, jonka tärkeimmät periaatteet voi tiivistää viiteen. Ensimmäinen on kielen ei-

heijastavuus; kielen käyttö ei vain kuvaa maailmaa – se saa aikaan, tekee asioita. Toiseksi, kieli on 

aina valintoja; asiansa voisi sanoa tai muuten viestiä myös hyvin monella muulla, kuin valitulla 

tavalla ja tietyllä valinnalla korostetaan asiassa aina yhtä puolta. Kolmantena on kielen 

kontekstisidonnaisuus; samat lausumat eivät tarkoita samaa aina, kaikkialla ja kaikkien eri ihmisten 

suusta kuultuna. (ks. Edwards 1997, 8; Parker 2005, 89–90; Potter & Wetherell 1987, 3, 6, 23.) 

Neljänneksi, kielen käyttöä kuvaa sen vaihtelevuus; lause- ja sanavalinnat vaihtelevat riippuen 
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niiden tarkoituksesta. Viidenneksi on tärkeää esittää huomio, että kieli on samanaikaisesti sekä 

konstruoitu, että konstruoiva. (Potter & Wetherell 1987, 33–35.)  

 

Diskurssianalyysin teoreettinen koti on sosiaalisen konstruktionismin traditiossa; 

diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa valitaan tutkimuskohteeksi kielelliset prosessit ja niiden 

tuotokset, joissa ja joiden kautta sosiaalinen todellisuutemme ja kanssakäymisemme rakentuvat 

(Hepburn 2003, 175–177; Jokinen, Arja 1999a, 39–41; Potter 1996a, 97–98). Sen synty muotoutuu 

osaksi edellä kuvaamaani kielellistä käännettä, joka velloi sosiologisen tieteen piirissä 70-luvulla 

kritisoiden sosiologian viehtymystä yhden totuuden löytämiseen sosiaalisesta maailmasta (ks. 

Wooffitt 2005, 14, 46–47). Esimerkiksi diskurssianalyyttisen tutkimuksen tärkeät suunnannäyttäjät 

Gilbert & Mulkay (1984) alkoivat kiinnittää yhden totuuden sijasta sosiaalisen todellisuuden 

kuvaamisen tapojen moninaisuuteen; he kritisoivat konventionaalista sosiologista tiedettä naivista 

yhden merkityksen etsimisestä ja julistivat, että ”sama” tilanne voidaan kuvailla monilla eri tavoilla 

korostaen sen eri puolia (emt, 6–8; Wooffitt 2005, 17–18).       

 

Diskurssianalyyttinen tutkimustraditio, jota itse tutkimuksessani seuraan, perää juurensa juuri 

Gilbertiltä & Mukaylta (ks. Potter & Wetherell 1987, 7). Sitä ovat jatkaneet esimerkiksi Edwards 

(1997), Edwards & Potter (1992), Potter (1996a&b), Potter & Wetherell (1992; 1987) ja edelleen 

Suomessa esimerkiksi Suoninen (2010; 1997), Jokinen, Arja & Juhila & Suoninen (1999; 1993). 

Jokinen, Arja & Juhila & Suoninen (1993) ja Suoninen (1999; 1997) ovat määritelleet 

diskurssianalyysin kielen käytön ja muun merkitysvälitteisen toiminnan tutkimukseksi, jossa 

analysoidaan yksityiskohtaisesti sitä, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa 

sosiaalisissa käytännöissä (Jokinen, Arja & Juhila & Suoninen 1993, 9–10; Suoninen 1999, 19; 

1997, 14). Olennaista tässä on, että yhden totuuden sijasta tarkoituksena on etsiä niitä monenlaisia 

tapoja, joiden avulla puhujat tekevät asioita ymmärrettäväksi kielenkäytöllään sekä itsellemme että 

toisillemme (Suoninen 1999, 18; Väliverronen 1998, 18). 

  

Kielenkäytössä on alati meneillään kaksisuuntainen prosessi; toisaalta asioiden ja ilmiöiden 

nimeäminen eli merkityksellistäminen on pitkän ajan historiallinen prosessi ja merkityksiä 

toistamalla myös uusinnetaan ja vakiinnutetaan niitä, mutta toisaalta merkitykset ovat myös 

vaihtelevia ja vuorovaikutuksen neuvottelussa muuttuvaisia. Tilanteisesti syntyy aina myös uusia 

merkityksiä, ne muuntuvat ja moninaistuvat. (Jokinen, Arja 1999a, 39.) Näin analyysiprosessi 

edistää muutosta oikeastaan kahdella ulottuvuudella; toisaalta se tunnistaa aineistosta itsestään 

viriäviä muutoksen säikeitä ja toisaalta tuo esiin stabiileja merkityksellisämisen tapoja, joiden 
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paljastaminen ja niiden logiikan kriittinen analyysi altistaa ne muutokselle. Tärkeä 

diskurssianalyysin piirre on, että kielenkäyttöä ei ymmärretä vain olemassa olevien tosiasioiden tai 

sisäisten tilojen neutraaliksi kuvaajaksi tai peiliksi, vaan tavoitteelliseksi toiminnaksi, jolla on 

todellista merkitystä asianomaisille.  

 

Diskurssianalyysin piiristä voidaan erotella myös diskursiivinen psykologia, jonka ensisijaisena 

tarkoituksena on analysoida puhetta sisäisistä mielentiloista, esimerkiksi ajattelusta tai 

muistamisesta. Tämä ei ainoastaan tarkoita näkyviä mielentilankuvauksia, vaan myös hienovaraisia 

tekemisen tapoja, jotka näyttäytyvät ”suoran todellisuuden” kuvauksina; tällaisia ovat ilmaisut 

kuten ”Minusta tuntuu..” tai ”Luulen, että..”. Diskursiivinen psykologia kritisoi traditionaalisen 

psykologian näkemystä, että sosiaalinen toiminta olisi seurausta mielensisäisistä liikkeistä ja sen 

kantavana ajatuksena on, että sekä näkyvät että implisiittiset viittaukset mielentiloihin tai 

kognitiivisiin prosesseihin ovat sosiaalisesti rakentuneita. (Edwards 1997, 9–11, 319; Edwards & 

Potter 2005; Wooffitt 2005, 113–128.) Potentiaalisia analyysikohteita diskursiivisen psykologian 

näkökulmasta löytyy myös omasta aineistostani lukuisia ja jatkossa sisällytän diskursiivisen 

psykologian diskurssianalyysin laaja-alaiseen kattotermiin. 

 

Diskurssianalyysille ja omalle tutkimukselleni nousee keskeiseksi Harold Garfinkelin (1984) 

ajatukset jokapäiväiseen vuorovaikutukseen liittyvistä, sosiaalista järjestystä tuottavista säännöistä, 

joihin vuorovaikutukseen osallistuvat orientoituvat joko niitä noudattaen, muuntaen tai soveltaen. 

Hänen käsitteensä selontekovelvollisuus tarkoittaa tekojen ja asiantilojen esittämistä ja selittämistä 

osana mielekästä kokonaisuutta. Garfinkelin etnometodologiaksi kutsutussa suuntauksessa 

sosiaalisen järjestyksen ei ajatella olevan vuorovaikutuksen edellytys, vaan sen lopputulos, sillä 

ihmiset orientoituvat tähän selontekovelvollisuuteen. Taustalla on ajatus, että ihmisten teot nähdään 

osana järkevää kokonaisuutta ja ne ovat selitettävissä järjellisiksi. (Emt, vii; Heritage 1996, 113–

114, 176–178; Suoninen 2001, 369–371, 375–376; 1997, 154.) Selontekovelvollisuus liittyy 

olennaisesti moraaliin; ihmiset käsittelevät arkipäiväistä yleistä järkeä ja järjestystä (”common 

sense”) moraalisina. Nämä yhteiset ymmärrykset ovat institutionaalistuneet yhteisön jäsenille 

tiedoksi sosiaalisesta elämästä. (Garfinkel 1984, 53.) Selontekovelvollisuus koskee lähinnä 

tilanteita, joissa sosiaaliset säännöt tulevat näkyviksi; tilanteissa, joissa käytös ei automaattisesti ole 

tulkittavissa ”normaaliksi” tai säännönmukaiseksi. Se tavallaan rakentaa suhdetta epätavallisen, 

erikoisen tai epäilyttävän ja tutun käyttäytymiskoodin välille. (Shotter 1984, 11–12, 181.) 

Esimerkiksi keskeyttämisen tulkitaan ainakin useimmissa kulttuureissa ja sosiaalisissa tilanteissa 

olevan sääntöjen vastaista, mutta myös se voidaan selittää järkeväksi (ks. Sacks 1992a, 641–646). 
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Selonteot kertovat kulttuurista; niiden kautta voi paljastua mielenkiintoisia kulttuurisia solmukohtia, 

sillä ne tuovat esiin sosiaalisen elämän konventionaalisia rakenteita ja niissä myös tukeudutaan 

kulttuurikohtaisesti uskottaviin merkityksiin (Suoninen 2001, 375; 1999a, 27; 1997, 158–163). Se, 

minkälaisissa kohdissa ja minkälaisiin merkityksiin vedoten selontekoja annetaan, on yksi tärkeä 

mielenkiinnon kohde myös omassa analyysissäni.  

 

Diskurssianalyysin piirissä voidaan erottaa toisistaan kriittisen ja ”tavallisen” diskurssianalyysin 

edustajat28. Näiden kahden vedenjakajaksi voidaan esittää poliittisuus; kriittisen diskurssianalyysin 

edustajat haluavat mennä kielenkäytön vaihtelevuuden kuvailua pidemmälle ja haluavat tuoda myös 

esiin ja paljastaa mahdollisia sosiaalisia ja poliittisia ristiriitoja. Kriittinen diskurssianalyysi on 

monipuolinen ja laaja-alainen suuntauksien kirjo, jonka yhteisiin periaatteisiin kuitenkin kuuluu 

diskurssien roolin paikantaminen valtasuhteissa ja vahva emansipatorinen ote; tutkijan tulisi ottaa 

näkyvä sosiopoliittinen kanta sosiaalisten epäoikeudenmukaisuuksien paljastamiseksi. (Fairclough 

2001, 229–230, 236; Gee 2011, 9; Leeuwen 2009, 277; Speer 2007, 14–15; Wodak 2007, 185–188; 

Wooffitt 2005, 137–144.) Vaikka myös omasta tutkimuksestani paistaa emansipatorinen, poliittinen 

ote, diskurssianalyysi, johon ensisijaisesti orientoidun (ks. edellä) eroaa kriittisestä 

diskurssianalyysistä sen etnometodologisten juurten ja keskusteluanalyysin kanssa muodostamiensa 

läheisten välien suhteen (Speer 2007, 15–16). Harvey Sacksilta (1992a; 1992b) alkunsa saaneen 

keskusteluanalyysin, jonka tarkoituksena on tutkia vuorovaikutuksen hienojakoista rakentumista, 

määrittelen tarkemmin seuraavassa luvussa. Sekaannusten välttämiseksi puhun jatkossa 

suuntauksesta, jota itse seuraan, etnometodologisena diskurssianalyysinä.     

 

Kriittisen ja ”tavallisen” diskurssianalyysin lisäksi diskurssianalyysien piirissä voidaan vielä 

erotella toisistaan Foucault’lainen diskurssianalyysi tai diskurssien analyysi. Kriittisen 

diskurssianalyysin tavoin sillä on vahva poliittinen tavoite. Foucault’laisen diskurssianalyysin 

ajatus on kahtalainen; toisaalta sen tarkoituksena on paljastaa tekstistä, miten diskurssit helpottavat 

tai rajoittavat, mahdollistavat tai pakottavat sitä, mitä voidaan sanoa sekä ketä, missä ja milloin voi 

sanoa, kun taas toisaalta diskurssit itsessään konstruoivat eli rakentavat objektit, entiteetit ja 

                                                
28 Kriittinen sosiaalipsykologia yleisesti ottaen viittaa uusiin sosiaalipsykologisiin suuntauksiin, jotka ovat kehittyneet 
viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Siihen voidaan katsoa lukeutuvaksi myös kielenkäyttöä tutkiva 
diskursiivinen, konstruktionistinen ja retorinen sosiaalipsykologia. (Hepburn 2003; Kuusela 2007, 57–58.) Kriittinen 
psykologia taas viittaa nimensä mukaisesti suuntauksiin, jotka ovat heränneet kritiikkinä valtavirtapsykologiaa kohtaan. 
Se on tarjonnut vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää käsitteitä kuten mielisairaus tai seksuaalisuus korostamalla tapaa, miten 
yksilö on sijoittunut yhteiskuntaan eron, eriarvoisuuden ja voimasuhteiden verkostoissa. Kaikki kriittinen psykologia ei 
kuitenkaan perusta sosiaalisen konstruktionismin ajatuksille. (Burr 2003, 15–16.)    
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sanastot29. Niin kuin kriittisessä, myös Foucault’laisessa diskurssianalyysissä tekstit ymmärretään 

laajasti; oikeastaan kaikkea, esimerkiksi keskustelujen nauhoituksia, lauluja tai vaikka valtion 

raportteja, voidaan analysoida teksteinä. (Carabine 2001, 267–269, 275–277; Parker 1992, xiii; 

Wooffitt 2005, 146–149.) 

 

Oma tapani ymmärtää ja käyttää etnometodologista diskurssianalyysia sisältää juonteita näistä 

kaikista kolmesta perinteestä ja turhien raja-aitojen ylläpitäminen on mielestäni tarpeetonta. 

Muutama selvennys on tässä kohtaa kuitenkin hyvä tuoda esiin. Ensinnäkin, ei ole olemassa 

tutkimuksen tekemistä, joka ei olisi poliittista kaikkia siihen liittyviä valintoja, 

kysymyksenasetteluja ja johtopäätöksiä myöden ja mielestäni nämä omat lähtökohdat on tuotava 

avoimesti esiin. Jo kieli itsessään – samoin kuin ymmärrys tai muodon havaitseminen (ks. edellinen 

teoriataustaani koskeva luku) – on poliittista (ks. Gee 2011, 9). Tästä johtuen kriittisyys on 

mielestäni välttämätöntä ottaa tutkimuksen tekemisen lähtökohdaksi. Toiseksi, tutkimukseni yksi 

tärkeä tavoite kriittisen ja Foucault’laisen diskurssianalyysin tavoin on poliittinen ja 

emansipatorinen; haluan paljastaa ja paikantaa neutraaliksi naamioituja argumentteja, joilla 

ylläpidetään ajatusta heteroseksuaalisuuden paremmuudesta suhteessa muihin sukupuolen ja 

seksuaalisuuden tekemisen tapoihin. Kolmanneksi, Foucault’laisia viitteitä analyysissani on myös 

siinä mielessä, että käsittelen sukupuolta, seksuaalisuutta ja minuutta historiallisina, yhteen 

kietoutuneina entiteetteinä, en sellaisenaan olemassa olevina. Analyysini yksi tehtävä on tarkastella, 

minkälaisia merkityksiä niille on annettu vuosina 1996 ja 2010. Ymmärrän myös diskurssin 

käsitteen hyvin monitasoisena; Homoillat itsessään ovat puheenvuoro tai eräänlainen diskurssi ja 

niihin myös sisältyy eri keskustelijoiden esittämiä erilaisia diskursseja. Myös Ylelle lähetetyt 

tekstiviestit ja alan kirjallisuus kietoutuvat osaksi tätä keskustelua, niin kuin oma tutkimuksenikin. 

Diskurssinkäsitteeni (ks. edellä luku 1.1, yläviite 7) siis yhdistää sekä Foucault’n (ks. yläviite 29), 

että etnometodologisen diskurssianalyysin tapaa nähdä diskurssi vuorovaikutteisempana ja 

muuntuvaisempana. Kokonaisuudessaan siis yhdistelen kaikkia kolmea edellä esittelemääni 

diskurssianalyysiä ottaen kriittisestä ja foucault’laisesta diskurssianalyysistä poliittisuuden ja 

kriittisyyden – jälkimmäisestä myös aineksia käsitykseeni diskurssista – ja etnometodologisesta 

                                                

29 Foucault (1999, 76) määrittelee diskurssit seuraavasti: ”Diskurssit ovat elementtejä tai taktisia bunkkereita 
voimasuhteiden taistelukentällä; saman strategian sisällä voi olla erilaisia tai jopa vastakkaisia taktiikoita, tai ne voivat 
kierrellä muotoaan muuttamatta vastakkaisten strategioiden sisällä.”, ne ovat ”käytäntöjä, jotka systemaattisesti 
muodostavat ne objektit, joista puhuvat” (Foucault 1972, 49). Potter (1996a, 105) selventää, että etnometodologisen 
diskurssianalyysin, jota myös itse tässä tutkimuksessa seuraan, ymmärrys diskurssista keskittyy Foucault’n näkemystä 
hienojakoisemmin ihmisten toimintatapoihin. 
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diskurssianalyysista otan vuorovaikutuksellisen ja toiminnallisen aspektin sekä keskusteluanalyysin 

ja Harold Garfinkelin (1984) vaikutuksen.  

 

Edes diskurssianalyysi(t) ei(vät) yksinään riitä kuvaamaan niitä vuorovaikutuksen tasojen ja 

moninaisuuden variaatioita, joita jokaisessa vuorovaikutustilanteessa ja etenkin aineistossani 

esiintyy. Seuraavaksi käyn läpi Michael Billigin (1987; 1991) ajattelua saadakseni metodeihini 

mukaan aineistooni sopivia ideologisia, retorisia ja argumentatiivisia juonteita. Sen jälkeen esittelen 

hienojakoisemman vuorovaikutuksen analyysimahdollisuuksia Harvey Sacksilta (1992a; 1992b) 

alkunsa saaneen keskusteluanalyyttisen otteen siivittämänä.          

Retorinen sosiaalipsykologia 
 
Uskon Michael Billigin (1991) tavoin, että kieli ja ajattelu sijoittuvat osaksi julkista, yleisen tason 

keskustelua (emt, 43–44). Ajattelu ja puhe ovat luonteeltaan argumentatiivisia (emt, 1, 3; Edwards 

1997, 8; Wooffitt 2005, 95–96). Diskurssit ja selonteot ammentavat sisältönsä kulttuurisen tason 

ideologioista, joiden retorisen voiman saman kulttuurin jäsenet pystyvät ymmärtämään. Ideologiat – 

ajattelutavat, jotka tukevat vallan epäsymmetristä järjestymistä – ovat kokonaisuudessaan 

argumentatiivisia ja ne herätetään henkiin diskursseissa (Billig 1990, 18; Wodak 2001, 10; Wooffitt 

2005, 96).  

Diskursseja ja selontekoja käytetään hyvin monipuolisesti; Michael Billigin mukaan 

vuorovaikutustilanteissa on mahdollista tukeutua hyvinkin erilaisiin näkemyksiin ilman, että tulee 

leimatuksi epänormaaliksi tai poikkeavaksi (Salonen 2001, 304).  Billig (1987) lähtee ajatuksesta, 

että jokaiselle väitteelle on aina mahdollista esittää yhtä pätevä vastaväite. Olennaista on, että kielen 

käyttö minuuden ilmaisemisena on perusluonteeltaan dialogista, ja sellaisena se aina myös 

vahvistaa joitain merkityksiä, samalla kun vastustaa toisia. Myös diskurssit ovat näin läpeensä 

argumentatiivisia. (Emt, 71–74, 120–123; Jokinen, Arja 1999b, 127–128; Salonen 2001, 308–309; 

Wooffitt 2005, 95–96). Toimijuus rakentuu Billigin (1991) mukaan kaksijakoisesti niin, että 

keskusteluun osallistuja on toisaalta ideologisten voimien orja, ja toisaalta niiden haltija eli 

itsenäinen toimija, jonka suusta sanat konkreettisesti tulevat (emt, 8); ihmiset eivät ole vain 

sosiaalisten sääntöjen ja roolien seuraajia, vaan samanaikaisesti myös niiden luojia ja rikkojia 

(Billig 1987, 50). Tämä sopii edellä esittämäni etnometodologisen diskurssianalyysin ajatukseen, 

että sosiaaliset toimijat toisaalta uusintavat ja toisaalta sekä muuntavat että luovat uutta sosiaalista 

todellisuutta.  
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Vaikka Billigin (2008) mukaan myös kaikki niin sanottu arkinen ajattelu ja vuorovaikutus ovat 

luonteeltaan argumentatiivisia, hänen ajattelunsa antaa erityisen paljon eväitä oman aineistoni, 

Homoiltojen, analyysiin, sillä niissä jos jossain suoran argumentointi ja retoriikka kukoistavat. 

Billigin (emt.) mukaan perinteisistä asennetutkimuksista poiketen ei ole kuitenkaan mielekästä 

tarkastella esimerkiksi vahvoja mielipiteitä ja kannanottoja niiden esittäjän vahvoista, ”sisäisistä” 

asenteista, käsin, vaan ne rakentuvat osaksi vuorovaikutusta (emt, 142, 150, 152). Vahvojen 

mielipiteiden esittämistä – mitä Homoilloissa hyvin paljon tapahtuu – tulee enemmän tarkastella 

itsessään retorisena keinona ja on hyvä myös huomioida, että vahva esitystapa pitää usein kuitenkin 

sisällään myös vaihtelevuutta ja vuorovaikutuskumppanien huomioon ottamista (emt, 153, 157). 

Vahvat kannanotot usein esimerkiksi rakennetaan sellaiselle perustalle, jonka ”jokainen voi 

allekirjoittaa” (emt, 148). Tämä tarkoittaa, että niissä vedotaan sellaisiin niin sanottuihin 

yleisinhimillisiin arvoihin, kuten rakkauteen tai ihmisoikeuksiin, joita suurin osa saman kulttuurin 

jäsenistä kannattaa.  

 

Retorisen psykologian ja diskurssianalyysien välillä on paljon yhtymäkohtia, joista tutkimukseni 

kannalta tärkein on käsitys todellisuudesta konstruoituna; kieli ei ole vain suoraa sisäisten tilojen 

kuvaamista, vaan todellisuus (myös) sisäisistä tiloista rakennetaan sosiaalisesti (Billig 1997, 45; 

1991, 14; Wooffitt 2005, 96). Tämän lisäksi tärkeitä yhtäläisyyksiä näiden kahden välillä on 

kriittinen suhtautuminen valtavirtasosiaalipsykologiaa kohtaan ja keskittyminen faktuaalistamisen 

eli oikeuttamisen tapoihin (Wooffitt 2005, 94). Linkeistään huolimatta retoriikan ja 

diskurssianalyysien välillä on kuitenkin pieni painotusero. Kun retoriikka on keskittynyt lausumien 

muotoiluun ja yleisösuhteen rakentumiseen, niin diskurssianalyysi yhdistää kielellisen tuottamisen 

muodot enemmän kulttuuristen merkitysten tuottamiseen ja vuorovaikutuksen prosessiin (Jokinen, 

Arja 1999b, 47; Wooffitt 2005, 96). Itse ymmärrän, että merkitysten tuottamisessa kuitenkin aina 

käytetään retorisia keinoja. Mielestäni retorinen sosiaalipsykologia ja diskurssianalyysit 

enemmänkin täydentävät toisiaan; diskursseja ja selontekoja, joita rakennetaan hetkittäisessä 

vuorovaikutuksessa, rakennetaan suhteessa laajempaan kulttuuriseen keskusteluun ja ne itsessään 

ovat luonteeltaan argumentatiivisia. Tämä pätee tulkintani mukaan kaikkeen vuorovaikutukseen, 

mutta erityisen hyvin diskurssianalyysien ja retorisen sosiaalipsykologian yhdistäminen sopii 

mielestäni Homoiltojen analyysiin, sillä Homoilloissa on läsnä sekä konkreettinen, keskustelijoiden 

välinen vuorovaikutus, jossa lainataan kulttuurisesti uskottavia diskursseja, että eksplisiittisen 

poliittinen yleisösuhteen rakentaminen ja suuren yleisön vakuuttaminen.  
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Keskusteluanalyysi 

Eri diskurssianalyysien ja retorisen sosiaalipsykologian ohella hyödynnän Harvey Sacksilta (1992a; 

1992b) alkunsa saaneita keskusteluanalyyttisiä työkaluja vuorovaikutuksen hienojakoisempien 

esilletuomiseen. Tämä on hyvin tavallista diskurssianalyytikkojen piirissä; hyvin monet 

hyödyntävät keskusteluanalyyttistä työkalupakkia omiin tarkoituksiinsa (Jokinen, Arja 1999a, 44–

45; Wooffitt 2005, 85). Yhdistäminen sujuu suhteellisen helposti, sillä keskusteluanalyysin ja 

diskurssianalyysien välillä on paljon yhtäläisyyksiä. Tärkein näistä yhtäläisyyksistä oman 

tutkimukseni kannalta on kielen tarkasteleminen sosiaalisena toimintana; kiinnostuksen kohteena 

ovat kielenkäytön moninaiset säikeet sellaisenaan eivätkä esimerkiksi takana lepäävät 

mielensisäiset asenteet tai olemisen tilat (Wooffitt 2005, 71–71). Diskurssianalyysien tavoin 

keskusteluanalyysi ei tarkastele vuorovaikutuksen rakentumista seurauksena siihen osallistuvien 

aikomuksista käsin, vaan vuorovaikutus on jatkuvaa neuvottelua, jossa merkitys rakentuu vasta 

vastaanottajan tulkinnassa; se on hetki hetkeltä rakentuva saavutus, jossa olennaista ei ole miksi 

ihmiset käyttäytyvät niin kuin tekevät, vaan miten he sen tekevät (Hakulinen 1997, 14–15; ten Have 

2007, 9; Ruusuvuori 2001, 383, 391). Keskusteluanalyysi siis työskentelee diskurssianalyysiä 

hienojakoisemmin vuorovaikutuksen parissa ja sen pääpiirre on, että keskustelua tutkitaan aina 

rakenteellisesti järjestäytyneenä. Osallistuessaan vuorovaikutukseen asianomaiset ottavat aina 

huomioon tapahtumatilanteen kontekstin, ja toisaalta konteksti uudistuu joka hetki. Näiden kahden 

asian – kontekstin huomioon ottamisen ja sen hetkittäisen muuntumisen – takia mitään 

yksityiskohtaa ei voida sivuuttaa analyysissa järjestymättömänä, sattumanvaraisena tai 

irrelevanttina. (Heritage 1996, 236; Peräkylä 2007, 155.)  

Keskusteluanalyysiin, oikeastaan vielä etnometodologista diskurssianalyysiä enemmän, on suuresti 

vaikuttanut sosiaalipsykologian klassikko Harold Garfinkel (1984) ja jotkut (esimerkiksi ten Have 

2007, 43) jopa katsovat, että keskusteluanalyysi on suoraa jatkoa Garfinkelin ajattelulle. 

Diskurssianalyytikkojen tavoin, myös keskusteluanalyytikot orientoituvat Garfinkelin (emt.) 

ajatukseen moraalisesta selontekovelvollisuudesta. Keskusteluanalyytikkojen näkökulmasta 

selontekovelvollisuus liittyy ensisijaisesti puheen ja muiden merkityksenantojen 

institutionaalisuuteen (Heritage 1996, 236).  Moraalinen selontekovelvollisuus toimii siis 

eräänlaisena sosiaalisena liimana; se oikeastaan mahdollistaa elämisemme yhdessä yhteiskuntana. 

Silti vaikka selonteot antavat meille liikkumavaraa sosiaalisen todellisuuden niin puheen sisältöjä 

kuin puhumisen tapoja koskevista säännöistä, myös niiden voima on auttamattomasti riippuvainen 

kulttuurisesti tehokkaista tavoista käsitteellistää todellisuutta.  
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Kielellisen tai ei-kielellisen teon (tai tekemättä jättämisen) ja selonteon, erottelu tarkoittaa, että 

ensisijaisesti toimitaan odotetulla tavalla, esimerkiksi vastataan kutsuun myönteisesti. 

Selontekovelvollisuus tarkoittaa, että sosiaalinen järjestys perustuu normeihin, joihin suhteessa 

vuorovaikutukseen osallistujat toimivat. Sosiaalinen järjestyksen selontekovelvollisuuteen 

olennaisesti liittyvä moraali voidaan ymmärtää juontuvan kasvojen esittämisestä, jota harjoitamme 

vuorovaikutuksessa. Sosiaalipsykologian klassikon, Erving Goffmanin (1959) kasvojen käsite 

tarkoittaa ”vuorovaikutukseen osallistuvan henkilön ”arvoa”, sitä ”arvostettavaa itseä”, jota henkilö 

esittää” (Peräkylä 2001, 353). Haluamme esiintyä vuorovaikutuksessa tietynlaisina ihmisinä, esittää 

tietynlaisia kasvoja, ja näin saada arvostusta muilta (Goffman 1959, 13–14). Olennaista on, että 

ihmiset liittävät niin omiin kuin muidenkin ihmisten kasvoihin tunteita. Tämän takia 

vuorovaikutukseen osallistujat systemaattisesti suojelevat toistensa kasvoja, eli tekevät kasvotyötä. 

Käytännössä kasvotyö tarkoittaa kaikenkattavaa tahdikkuutta; omia kasvoja uhkaavia tekoja 

yritetään välttää, ja muiden kasvoja uhkaavat teot jätetään huomaamatta. (Peräkylä 2001, 353.) 

Liitän ajatuksen kasvotyöstä moraaliseen selontekovelvollisuuteen ja keskusteluanalyysistä tuttuun 

preferenssijäsennykseen (Antaki 1994; Tainio 1997). Preferenssijäsennys tarkoittaa, että 

keskustelun ensimmäistä siirtoa, eli jäsentä, jota voidaan nimetä kannanotoksi, oletetaan 

ensisijaisesti seuraavan preferoitu eli odotusten mukainen jälkijäsen. Preferoimaton eli odotusten 

vastainen jälkijäsen on mahdollinen, mutta vaatii usein selonteon. (Antaki 1994, 70–71; Levinson 

1983, 332–334; Tainio 1997, 94.) Usein selonteko annetaan jopa ennen tai ilman preferoimatonta 

jäsentä: ”Haluaisin kovasti tulla, mutta minun on pakko tehdä graduani”. Esimerkissä 

kieltäytyminen (preferoimaton jäsen) tapahtuu ikään kuin itsestään, ilman, että itse kieltäytymistä 

”en tule” tapahtuu. Oletuksenani on, että jos kumpaakaan ei tapahdu (ei sosiaalisen säännön 

noudattamista, eikä selontekoa sen ei-noudattamiseen), kasvot voivat olla vaarassa.  

 

Myös oma aineistoni sisältää monia, kasvojen selontekovelvollisuuteen liittyviä aineksia. Useista 

arkitilanteista poiketen oma aineistoni kuitenkin perustuu avoimeen vastakkainasetteluun ja 

väittelyyn ja niissä itse asiassa pikemminkin pyritään vastapuolen kasvojen menettämiseen kuin sen 

välttämiseen. Näin kaikkien keskustelujen preferoitu eli odotettu asettelu ei aina ole pyrkimys 

yhteisymmärrykseen ja toisen osapuolen kasvojen suojelemiseen, kuten esimerkiksi edellisessä 

kutsusta kieltäytymisen esimerkissä (ks. Billig 2008, 147). Kun yhdenmielisyyden säilyttäminen ja 

toisen kasvojen suojeleminen on preferoitua useimmissa, etenkin arkisissa vuorovaikutustilanteissa 
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(ks. Goodwin M. H. 1983, 658; Pomerantz 1984, 64; Sacks 1987, 58) ja 

selontekovelvollisuudenalaista on tästä yhteisymmärrykseen pyrkimyksestä poikkeaminen, 

Homoilloissa preferoitu ennakko-asetelma korostaa bi-, lesbo- ja homoparien oikeuksien 

vastustajien ja puoltajien konfrontaatiota30. Homoiltojen aineistossa kasvojen dynamiikka ja 

selontekovelvollisuus toimii omalla tavallaan, perustuen niihin liittyviin ennakko-odotuksiin. Nämä 

ennakko-odotukset koskevat vastakkainasettelun lisäksi esimerkiksi mielipiteen omaamista (kaikilla 

on oltava mielipide joko lesbo-, homo- tai bi-parien oikeuksien puolesta tai vastaan), mielipiteen 

perustelua (mielipiteeseen on oltava jokin syy sen ollakseen uskottava) ja omia intressejä kohtaan 

(on esimerkiksi selontekovelvollisuuden alainen asia, jos heteroseksuaaliseksi tai sinkuksi 

identifioituva puoltaa lesbo-, homo- ja bi-parien oikeuksia). Näistä ”säännöistä” voidaan toki 

poiketa ja niin moneen otteeseen tehdäänkin, mutta niistä poikkeaminen on selontekovelvollisuuden 

alaista.  

Vaikka puheen menetelmät ovat keskusteluanalyysin näkökulmasta jo itsessään institutionaalista, 

tavanomaisesta, jokapäiväisestä arkikeskustelusta eroavaa, esimerkiksi eri instituutioiden edustajien 

ja asiakkaiden välillä tapahtuvaa keskustelua kutsutaan institutionaaliseksi keskusteluksi. 

Institutionaalisella keskustelulla tarkoitetaan sellaista puhetta, joka avulla puhujat suorittavat 

erityisiä institutionaalisia tehtäviä, esimerkiksi keskustelut eri instituutioiden edustajien ja 

asiakkaiden (esimerkiksi lääkäri–potilas) välillä ovat tällaisia. (Aslama 1998, 157; Drew & Heritage 

1992, 22; 1997, 177–179.) Institutionaalinen keskustelu eroaa arkikeskustelusta siinä, että 

keskustelijat ovat jollain tapaa epäsymmetrisessä suhteessa keskenään, instituution tarjoama rooli 

esimerkiksi antaa tiettyjä oikeuksia (Drew & Heritage 1992, 47–49).  Oma aineistoni lukeutuu 

institutionaalisen vuorovaikutuksen piiriin ja sitä voi kutsua jopa kaksoisinstitutionaaliseksi siinä 

mielessä, että samalla kun juontajalla on keskustelua tuottavan ohjelman institutionaalinen tehtävä, 

useassa tapauksessa myös ohjelman vieraat toimivat keskustelussa erilaisten instituutioiden, 

esimerkiksi kirkon, edustajina (Aslama 1998, 162; Nuolijärvi & Tiittula 2000, 13). 

Keskusteluanalyysin periaatteisiin kuuluu, että analysoija välttää tuomasta keskusteluun omia 

tulkintojaan ja sen sijaan vain havainnoi niitä piirteitä, jotka näyttäytyvät keskustelijoille itselleen 

merkityksellisinä, joten myöskään institutionaalista leimaa ei keskusteluun sysätä automaattisesti. 

Kaikki puhe, joka tapahtuu institutionaalisessa asemassa olevien ihmisten osallistuessa 

                                                
30 Myös esimerkiksi keskusteluanalyytikko Anita Pomerantz (1984) on huomannut, että yhteisymmärrys tai etujäsenen 
kanssa samanmielinen jälkijäsen (esimerkiksi kutsu ja siihen suostuminen) ei aina ole preferoitu jälkijäsen. Hän 
tarkasteli sitä, miten keskustelijoista toisistaan esittämää kritiikkiä kohdellaan epäkohteliaana, ja näin jos toinen puhuja 
esittää itsestään itsekritiikkiä, siihen ei yleensä ole soveliasta, ainakaan kokonaan, myöntyä. (Emt, 81.)   

http://www.sanakirja.org/search.php?id=112860&l2=3
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keskusteluun tai instituutiolle kuuluvissa rakennuksissa, ei välttämättä ole institutionaalisten 

tehtävien suorittamista (Peräkylä 1997, 202).  

Omassa aineistossa institutionaalisuus tulee selvästi esiin; sitä tuotetaan ja siihen vedotaan hyvin 

monissa puheenvuoroissa. Monien instituutioiden ollessa läsnä mielenkiintoiseksi nousee myös 

kysymykset tiedollisista oikeuksista – kenellä on oikeus viimeiseen sanaan, kenen positio on 

uskottavin. Kuten monenhenkisessä keskustelussa ylipäätään, myös kysymys siitä, kuka puhuu 

seuraavaksi, nousee relevantiksi ja vuoroista voi syntyä kilpailua, sillä niitä ei ole automaattisesti 

taattu kenellekään (ks. Londen 1997, 57–58). Homoilloissa vallitsee keskusteluanalyysin 

näkökulmasta monessa kohtaa jopa täysi kaaos, sillä keskustelussa vallitsevia perussääntöjä, kuten 

yhden ihmisen puhumista kerrallaan tai vuorottelun periaatetta, ei aina noudateta (ks. Sacks & 

Schegloff & Jefferson 1974, 700; Silverman 1998, 103–105). Vaikka juontajan institutionaalinen 

tehtävä on juuri järjestyksen säilyttäminen ja vuorojen jakaminen, se osoittautuu monessa kohtaa 

mahdottomaksi tehtäväksi. Kuten televisiokeskusteluja keskusteluanalyyttisestä näkökulmasta 

analysoinut Aslama (1998) huomaa, päällekkäispuhunta on keskustelussa epätavallista ja kohdat, 

joissa näin kuitenkin tapahtuu, kertovat usein tunnelman tiivistymisestä (emt, 160). 

Yhtäläisyyksiä, eroja ja kamppailu kontekstista 

Sekä eri diskurssianalyysit, retoriikka että keskusteluanalyysi jakavat sosiaalisen konstruktionismin 

mukaisen kiinnostuksen sen tutkimiseen, kuinka sosiaalinen todellisuus rakentuu kielenkäytössä ja 

muussa toiminnassa; teksti ja puhe otetaan analyysikohteiksi sellaisenaan, eikä niiden ”takaa” pyritä 

etsimään mitään ”oikeaa” todellisuutta (Jokinen, Arja 1999a, 38). Seuraavaksi käsittelen lyhyesti 

näiden perinteiden välisiä eroja. Päätän luvun lyhyeen keskusteluun kontekstista – aiheeseen, joka 

on hiertänyt erityisesti keskusteluanalyysin ja etnometodologisen diskurssianalyysin suhteita. 

Kontekstin määrittely liittyy olennaisesti myös siihen, miksi olen valinnut juuri etnometodologisen 

diskurssianalyysin ensisijaiseksi sosiaalipsykologiseksi metodikseni.  

Keskusteluanalyysin perinne eroaa Michael Billigin (1991, 16–18) mukaan retoriikasta ainakin 

kolmella tavalla. Ensinnäkin keskusteluanalyysi on ensisijaisesti keskittynyt tarkastelemaan 

arkielämän vuorovaikutusta. Tässä kohtaa olen enemmän retoriikan leirissä, sillä Homoillat eivät 

ole verrattavissa tavalliseen arkikeskusteluun. Mielestäni aivan jokaista keskustelua voidaan, ja on 

kiinnostavaa, kuitenkin tutkia. Myös keskusteluanalyysin piirissä, kuten edellä on tullut esiin, on 

kuitenkin erotuksena arkikeskusteluista tutkittu institutionaalisista vuorovaikututusta, jonka piiriin 

myös Homoillat lukeutuu. Toinen Billigin (emt.) huomaama ero on retoriikan keskittyminen 

nimensä mukaisesti kielen retoriseen olemukseen. Mielestäni keskusteluanalyysi ja retoriikka 
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kuitenkin enemmän täydentävät toisiaan tällä saralla; kun retoriikka tutkii sitä, minkälaiset puheen 

sisällöt ja muotoilutavat ovat kulttuurissa uskottavia, tarkastelee keskusteluanalyysi, minkälaiset 

vuorovaikutuksen konkreettiset säännöt ovat läsnä ja miten jaettu ymmärrys vuorovaikutuksessa on 

mahdollinen. Kolmas Billigin (emt.) esittämä ero on keskusteluanalyysin keskittyminen lähinnä 

vain olemassa olevaan tilanteeseen, kun taas retoriikan tutkimus katsoo, että keskustelussa 

ammennetaan sisältöä kulttuurisen tason ideologiasta.  

Tässä tutkimuksessa kuitenkin käsitän, että myös vuorovaikutuksessa (keskusteluanalyyttisin 

välinein) havaitut yksityiskohdat kertovat jotain kulttuurisen tason ideologiasta. Esimerkiksi 

selontekojen analysoiminen kertoo hyvin paljon siitä, minkälaiset ideologiset mielipiteet ovat 

kulttuurissamme tässä historiallisessa kontekstissa uskottavia ja tiedolliset oikeudet ja 

kategorisoinnit taas siitä, minkälaiset kulttuuriset positiot ovat uskottavia. Ajatuksenani on, että 

keskusteluanalyyttisillä välineillä on toisaalta mahdollista paikantaa kulttuurikohtaisesti arkoja tai 

polttavia vuorovaikutuksen kohtia, ja toisaalta taas keskusteluanalyytikkojen paikantamat 

vuorovaikutuksen konkreettiset säännökset myös itsessään saattavat kertoa jostain historiallisesta 

ideologiasta. Kulloisessakin historiallisessa tilanteessa vallitsevat keskustelujen säännöt saattavat 

kertoa ideologioista esimerkiksi demokratia vs. vahvimman oikeus (vuorottelun periaate, 

päällekkäispuhunnan välttäminen), luokka- tai statuserot (institutionaaliset vuorovaikutukset) tai 

kohteliaisuuskäsitysten muutokset, jotka saattavat liittyä yhteisöllisyyteen (preferenssijäsennys). 

Koska itse en usko, että on olemassa kaikissa ajoissa ja paikoissa universaaleja keskustelun 

sääntöjä, keskusteluanalyyttisestä näkökulmasta olisi mielenkiintoista esimerkiksi tarkastella miten 

nämä säännökset ovat muuttuneet ja mitä nämä muutokset mahdollisesti kertovat kulttuureista 

yleensä. Tulkintani mukaan keskusteluanalyyttisillä välineillä tunnistettavissa oleva (muuttuva) 

sosiaalisen vuorovaikutuksen normisto siis saattaa sekä paljastaa että kertoa itsessään kulttuurisista 

ideologioista.  

Koska diskurssianalyysit ja retoriikka ovat hyvin lähellä toisiaan, diskurssianalyysejä ja 

keskusteluanalyysiä erottavat tekijät ovat lähes samat, kuin keskusteluanalyysiä ja retorista 

sosiaalipsykologiaa erottavat tekijät. Perusero diskurssianalyysin ja keskusteluanalyysin välillä 

voisi sanoa olevan, että kun edellä mainittu tutkii merkitysten rakentumista vuorovaikutuksessa, 

jälkimmäinen tutkii vuorovaikutuksen rakentumista (Antaki 1994, 69; Jokinen, Arja 1999b, 45; 

Wooffitt 2005, 78–79). Tässä tutkimuksessa nämä molemmat aspektit astuvat voimaan; 

konkreettinen vuorovaikutus ja sen säännökset (keskusteluanalyysi) sekä kulttuurisesti uskottavat 
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puheen sisällöt, diskurssit ja selonteot (diskurssianalyysi), sulautuvat erottamattomalla tavalla 

toisiinsa ja merkitys rakentuu vasta näiden yhteistyössä. 

Diskurssianalyysin valitseminen näistä kolmesta – diskurssianalyysista, retorisesta 

sosiaalipsykologiasta ja keskusteluanalyysista – ensisijaiseksi samastumisen kohteeksi johtuu 

lähinnä ymmärryksestä, että diskurssianalyysi (kattoterminä) on eniten näistä kolmesta väljä 

teoreettinen viitekehys, joka jättää liikkumavaraa metodisten ratkaisujen käsityömäiseen ja 

tutkimuskohtaiseen soveltamiseen (Edley 2001, 189; Suoninen 1999b, 106; 1997, 15). Analyysini 

kutoutuu eri mikro- ja makrovuorovaikutuksen tasoille, ja nämä tasot ovat ymmärrykseni mukaan 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa; se mitä tapahtuu yhteiskunnan ja kulttuurin tasolla, vaikuttaa 

mikrotason sosiaaliseen kanssakäymiseen ja toisin päin. 

 

Tähän liittyy myös debatti kontekstin merkityksestä, joka on kärjistynyt erityisesti 

keskusteluanalyytikkojen ja diskurssianalyytikkojen välille. Olennaiseksi nousee, kuinka laaja tai 

kapea sosiaalinen konteksti katsotaan relevantiksi ottaa huomioon analyysiä tehdessä; katsotaanko 

ainoastaan välittömän kontekstin, esimerkiksi edellisen lausuman kehystävän ilmaistua lausumaa 

(keskusteluanalyytikot), vai toimiiko kontekstina laajempi perspektiivi; laajimmillaan koko 

kulttuuri/kulttuurit (diskurssianalyysi kattoterminä). Suhde on ollut jännitteinen, sillä 

fundamentalististen keskusteluanalyytikkojen (esimerkiksi Sanders 1999; Schegloff 1999; 1998, 

1997; 1992, 196; Stokoe & Smithson 2002, 81–82) mukaan analyysiin ei tule ottaa mukaan mitään 

muuta kuin välitön, puheenvuoroa edeltävä konteksti. Näin esimerkiksi kulttuurista tulee analyysin 

kannalta epäolennainen (Sanders 1999, 130). Monien diskurssianalyytikkojen (esimerkiksi Billig 

1999a; Billig 1999b; Wetherell 1998) mielestä tämänkaltainen näkökulma on riittämätön31. 

”Kontekstin debatissa” ei kuitenkaan ole kyse vain kontekstin tasosta eli siitä, kuinka laaja konteksti 

vaikuttaa yksittäiseen vuorovaikutukseen osallistujan tekoon, vaan kyse on suuressa määrin myös 

analyytikon roolista. Keskusteluanalyytikkojen näkemykseen, että analyytikko voi ottaa 

analyysiinsa vain ne asiat, joihin keskustelun osallistujat eksplisiittisesti orientoituvat (ks. Antaki & 

Widdicombe 1998, 4–5), saattaa sisältyä ongelmallisia taustaoletuksia. Nämä potentiaalisesti 

ongelmalliset oletukset kiteytyvät Wooffittin (2005, 86–87) väitteessä: 

 

                                                
31 Esimerkiksi Hepburn (2003, 172) on kirjoittanut selkeän tiivistelmän keskusteluanalyytikkojen ja kriittisen 
psykologian edustajien välillä käydystä kontekstin keskustelusta.  
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”Keskusteluanalyysissä analyytikon tehtävä ei ole tulkita keskustelun tapahtumien merkitystä tai 

luonnetta, vaan paljastaa keskustelijoiden omat tulkinnat meneillään olevasta vastavuoroisesta 

toiminnasta.” 

 

Wooffittin (emt.) lainauksessa analyytikko näyttäytyy eräänlaisena keskustelijoiden 

orientoitumisten neutraalina peilinä, vain instrumenttina, välineenä, heidän orientoitumistensa 

paljastamiseen. Tämän kaltainen näkökulma on mielestäni hyvin ongelmallinen, sillä en usko itse 

esimerkiksi Billigin (1999a, 546, 554) tavoin, että analyytikko voi ikinä olla täysin neutraali 

havainnoija, jonka oma näkökulma ei millään tavalla vaikuta saatuun tutkimustulokseen. Aivan 

kuten ihan missä tahansa elämää koskevissa kuvauksissa, myös aineistoa analysoidessaan tutkijat 

alati tekevät valintoja; nostavat jotain puolta aineistosta esiin jättäen toisen vähemmälle (ks. 

Edwards 1997, 8; Parker 2005, 89–90; Potter & Wetherell 1987, 3, 6, 23). 

   

Toisaalta ajattelen kuitenkin Wetherellin & Edleyn (1999) tavoin, että tämä keskustelu- ja 

diskurssianalyytikkojen välinen kontekstin kiista on tarpeeton; vuorovaikutustilanteissa ihmiset 

orientoituvat sekä hetkittäisestä fyysisestä tilanteesta saatuihin vihjeisiin että laajempaan 

kulttuuriseen kontekstiin (emt, 338). Nämä molemmat puolet on aivan välttämätöntä ottaa 

huomioon esimerkiksi Homoiltojen kaltaisessa aineistossa, jossa vuorovaikutus on hyvin 

monitasoista ja -merkityksellistä. Pelkästään tiukan keskusteluanalyyttisen periaatteen 

noudattaminen niin, että ainoastaan keskustelijoiden omat orientoitumiset ja mikrokonteksti 

huomioidaan, voi olla ongelmallista esimerkiksi tapauksissa, jossa heteroseksistiset32 tai rasistiset 

taustaoletukset jäävät keskustelijoilta itseltään huomioimatta (ks. Stokoe & Smithson 2002, 104). 

Tästä juontuu ajatus, että mielestäni on aivan olennaisen tärkeää keskittyä poissaoloihin, niihin 

tekemisen tapoihin, joita ei pidetä edes mahdollisina tai ymmärrettävissä olevina. Se, mihin 

keskustelijat eksplisiittisesti orientoituvat, liittyy olennaisella tavalla mielestäni myös siihen, mihin 

he eivät orientoidu. Poissaolot ja hiljaisuudet kytkeytyvät erottamattomalla tavalla diskurssien 

konstruoivaan valtaan, ja näitä asioita on mahdoton analysoida pelkästään keskusteluanalyyttisestä, 

”osanottajien orientoitumisten” ajatuksesta käsin. Jäykkä keskusteluanalyyttinen ymmärrys ei 

myöskään ota riittävästi huomioon sitä, että merkityksiä rakennetaan myös lukemattomilla muilla 
                                                
32 Termin heteroseksismi otti käyttöön yhdysvaltalainen homoliike Gay Liberation. Sen ajatuksena on, että naiset ja 
homoseksuaalit ovat mieskeskeisen ja heteroseksuaalisen sovinistisen ideologian ja kulttuurin sorrettuja uhreja. 
(Carrigan & Connell & Lee 1985, 584; Heikkinen 1994, 82–83; Jokinen, Arto 2000, 225.) Heteroseksismi liittyy siis 
olennaisesti ajatukseen patriarkaatista (ks. edellä luku 1.3). Vaikka patriarkaatin käsitettä leimaa hieman 
mustavalkoinen ajatusmaailma (miehet paha – naiset ja homot hyvä), esimerkiksi heteroseksismin käsite on yhä 
edelleen hyödyllinen työväline analyysissa. Kiintopiste siirtyy siihen, miten patriarkaatin omaisia perinteisiä 
sukupuolirooleja ja heteroseksuaalisuuden ylivaltaa yhä edelleen – muiden, vastakkaisten diskurssien ohella – 
rakennetaan vuorovaikutuksessa, ei niin, että patriarkaatti olisi aina ja kaikkialla vallitseva tosiasia.   
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tavoilla, kuin puheella, esimerkiksi sukupuolen monipuolisina toistotekoina, jotka kietoutuvat 

puheen ohella myös ruumiin tekemiseen33. Se, että osanottajat eivät orientoidu puheessaan 

esimerkiksi sukupuoleen ja seksuaalisuuteen, ei tarkoita, että näiden huomioiminen analyysissä olisi 

epärelevanttia34. Itse ymmärrän merkityksen monipuolisena ja monitasoisena ruumiilla tekemisenä 

(ks. luvut 1.3 ja 2.3; Liite 4.) Ymmärrykseni mukaan subjektit sekä konstruoivat että ovat 

konstruoituja, sekä muuttavat sosiaalista todellisuutta että ovat sen muovaamia. Tämä sosiaalisen ja 

yksilön välinen monipuolinen vaikutussuhde vaatii myös monipuoliset metodivälineet – 

diskurssianalyysin eri muodot yhdistettynä retoriikkaan ja keskusteluanalyysiin. 

2.2 Queer-teoreettinen ote 

Oman tutkimukseni innoittajana ja tärkeänä työkalupakkina toimivat sosiaalipsykologisen 

etnometodologisen diskurssianalyysin (ks. edellinen luku) ohella feministisen tutkimuksen ja homo-

, bi- ja lesboliikkeiden piirissä noussut queer-teoria ja queer-teoreettiset välineet. Alun perin Teresa 

De Lauretiksen (1991) lanseeraama35, outoa ja kummaa ja jopa halventavalla tavalla ”hinttiä” 

tarkoittava termi queer löysi nopeasti tiensä aktivistien omaan käyttöön ja sen tarkoituksena oli 

nousta vastustamaan LGBT (lesbo-, gay-, bi & trans) -perinteen uusintavaa ja jäykkää 

identifioitumisnormia (Bristow 2011, 197–199; Epstein 1994, 195–196; Kekki 2006, 9–10; 

Pulkkinen 2005, 124). Queer-teoriaa onkin mahdotonta ajatella erillään sen juurista, jotka kasvoivat 

jo 60–70-lukujen vaihteessa alkaneessa homojen ja lesbojen vapautusliikkeessä (Karkulehto 2004, 

210)36.  

                                                
33 Ks. kuitenkin luku 2.3, jossa esittelen joitain keskusteluanalyytikkoja (Goodwin C. 2011; 2006; 2001; 2000; Goodwin 
M. H. & Goodwin C. & Yaeger-Dror 2002; Peräkylä & Ruusuvuori 2006; Ruusuvuori & Peräkylä 2009; Streeck & 
Goodwin C. & LeBaron 2011), jotka ovat tarkastelleet merkityksen rakentumista myös muiden merkitysten kenttien, 
kuin puheen, välityksellä.  
34 Esimerkiksi Weatherell (2002) kritisoi sitä, että sukupuoli otetaan analyysiin sellaisenaan, valmiina mies–nais- 
muuttujana. Hänen mielestään tämä uusintaa vastakkaisuuteen perustuvaa sukupuolijakoa, sillä analyytikko näin ottaa 
sukupuolen itsestään selvänä. (Emt, 767–768.) Tämä kritiikki on ymmärrettävää ja ”hyvää tarkoittavaa”, mutta 
Weatherell (emt.) ei tässä ota huomioon sitä, että merkitystä tehdään myös muulla kuin puheella, myös ruumiin muoto 
itsessään on tekemistä. Tämänkaltainen kritiikki sopii mielestäni tekstien, joissa osallistujat eivät voi havaita tosiensa 
ruumista, analyysiin; tämänkaltaisessa aineistossa analyytikko ei voisi ottaa sukupuolta analyysiin, jos osallistujat eivät 
siihen itse orientoituisi. Weatherellin (emt.) kritiikki on kuitenkin tärkeää sen huomioimisessa, että analyytikon on 
tietenkin pyrittävä olemaan maltillinen, välttämään ylitulkintaa ja esittämään kaikkien diskurssien taakse selittäväksi 
tekijäksi sukupuolta ja näin uusintamalla sen essetialisoimista. Tärkeintä on olla kriittinen omia tulkintojaan kohtaan ja 
kirjoittaa niihin liittyvät ennakko-oletukset auki. Ruumiin muoto ei missään nimessä ole määräävä tekijä, viimeinen 
sana merkityksen rakentamisessa ja rakentumisessa.      
35 De Lauretis (1994b) ottaa myöhemmin kuitenkin etäisyyttä queerin käsitteeseen, sillä hänen mielestään siitä oli tullut 
”teoreettisesti sisällötön, julkaisuteollisuuden välikappale” (emt, 297).   
36 Homojen ja lesbojen vapautusliike sai vertauskuvauksellisesti alkunsa Stonewall Inn -nimisessä homo- ja 
lesboravintolassa vuonna 1969 alkaneesta, neljä päivää kestäneestä kahakasta. Poliisin rutiininomaiseksi tarkoitetun 
ratsian seurauksena ravintolan asiakkaat alkoivat totutusta poiketen vastustaa poliisien mielivaltaista toimintaa. (Jagose 
1996, 30–32; Karkulehto 2004, 210–211; Vänskä 2006, 32.)  
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Radikaalit queer-aktivistiryhmät, kuten ACT UP ja Queer Nation37 pyrkivät ottamalla queer-

asenteen haltuunsa sekä kyseenalaistamaan että haastamaan tukahduttavia seksuaalikategorioita 

(Heikkinen 1994, 96–99; Juvonen 2002, 27; Kekki 2006, 9–10). Samanaikaisesti aktivistien ohella 

queer-teorian pioneerit, kuten Eve Kosofsky Sedgwick (1990), Judith Butler (2006; 1993) ja 

Jonathan Dollimore (2001; 1991) alkoivat pohtia identiteettikategorioiden selvärajaisuutta ja 

kyseenalaistamaan sekä lesbo- ja homotutkimuksen että lesbo- ja homoliikkeiden piireissä 

omaksuttua kunniallisuuspolitiikkaa (Hekanaho 2010, 144–147). Kunniallisuuspolitiikka viittaa 

juuri siihen, mihin tavallaan myös Homoilloissa pyritään, eli valtakulttuurin tunnustukseen, 

pyrkimykseen luoda homo-, bi- tai lesboidentiteetistä kunniallinen ja tunnustettava läpeensä 

heteronormatiiviset arvot mittarinaan. Kyse ei siis oikeastaan ole edes itse kunniallisuudesta tai sen 

puutteesta, vaan sille annetusta kulttuurikohtaisesta merkityksestä, siitä, mikä on kunniallista. 

Hyvin useissa yhteyksissä (seksuaalisuuteen liittyvä) kunniallisuus yhä edelleen tarkoittaa stabiilia, 

heteroseksuaalista, yksiavioista, perinteistä ydinperhettä. On huomionarvoista, että vaikka tämä 

stabiili ydinperhe on aina ollut ja on nykyään yhä etenevissä määrin muuttuvainen ja häilyväinen 

(ks. Nätkin 2003, 18–19), tämä niin kutsuttu ideaali hyvin usein edelleen toimii vertauspohjana, 

eräänlaisena virstanpylväänä kunniallisuuteen. Näistä teemoista keskustelen vielä lisää 

analyysissäni (ks. erityisesti luku 3.8).   

Queer – käsitteen moninaisuus ja ristiriidat 

 
Queer-teorian sijaan on osuvampaa puhua queer-teorioista, sillä queer-teoria on kaikkea muuta 

kuin yksi ja yhtenäinen teoria (Hall 2003, 5, 15–16; Jyränki 2005, 160; Kekki 2006, 10). Queer-

teorioille on ominaista niiden käytön ja merkitysten moninaisuus ja queeria käytetään niin 

adjektiivina, substantiivina kuin verbinä (Epstein 1994, 195–196; Hall 2003, 12–15). Vaikka tämä 

moninaisuus on queer-teorian yksi suurimmista vahvuuksista, sen moninaisuuden ymmärtämättä 

jättäminen herättää ajoittain myös kritiikkiä ja epäselvyyttä. Nämä epäselvyydet johtuvat lähinnä 

queerin kahdesta, tosilleen jopa hieman vastakkaisina näyttäytyvistä tavoista ymmärtää queer 

toisaalta sateenvarjomaisena identiteettikategoriana ja toisaalta selvärajaisten identiteettien 

purkamisprosessina (ks. Doty 2000, 6–7)38. Esimerkiksi Stevi Jackson (1999) erottelee toisistaan 

                                                
37 Homojen ja lesbojen ihmisoikeuksia vaativasti poliittisesta liikehdinnästä alkujysäyksensä saaneet radikaaliryhmät 
ACT UP (the Aids Coalition to Unleash Power) ja Queer Nation toimivat 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa. ACT UP 
keskittyi aids-aktivismiin ja terveydenhuollon ongelmiin aidsin hoidossa ja Queer Nation taisteli homofobiaa, homoihin 
kohdistuvaa väkivaltaa, murhia ja rasismia vastaan erilaisin mielenosoituksin. (Kekki 2006, 9–10; 1999, 204; 
Kuosmanen 2007a, xiiii; Heikkinen 1994, 96–99; Warner 1999, 51; Vänskä 2006, 32.)   
38 Queeria kohtaan on esitetty paljon myös kritiikkiä, esimerkiksi koskien sitä, onko se tosiaan pystynyt karistamaan 
historian saatossa keräämänsä hyväksikäytön ja halvennuksen rippeet (ks. Jagose 1996, 74; Smith 1992, 206; Weeks 
2001, viii, 10). Sitä on haastettu myös siitä näkökulmasta, että se näyttäisi olevan vain yksi jatke homo- ja 
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AIDS -aktivismista nousseen queer-politiikan ja toisaalta akateemiset juuret omaavan queer-teorian 

(emt, 160). Kun aktivismiliikkeiden tavoitteena oli saattaa seksuaalisen suuntautumisensa 

perusteella marginaaliin asetetut ihmiset yhteen, vahvistaa samuutta ja heidän tietoisuuttaan 

marginaalisesta identiteettiasemastaan (Heikkinen 1994, 97–98), oli queer-teoria akateeminen 

vastaus kadulla virinneeseen seksuaalipoliittiseen paineeseen. Sen pyrkimyksenä oli erilaisuuden 

alleviivaamisen sijaan heteron ja homon tai ”normaalin” ja ”queerin” välisen vastakkainasettelun 

kyseenalaistaminen. (Karkulehto 2004, 213.)  

 

Itse ajattelen, että queer-identiteetin ei tarvitse tarkoittaa identiteettiä sen perinteisessä muodossa 

(ks. edellä, yläviite 16.) Sen käsittäminen uudella tavalla ei-perustahakuisena, toistavalla 

rakentamisella ylläpidettynä liikkuvana kategoriana ei tee siitä yhtään sen ei-todellisempaa tai -

aidompaa (Karkulehto 2004, 231; Kekki 2003, 67; 1999, 210–211; Pulkkinen 1998, 202). Käytän 

itse identiteettiä tässä tutkimuksessa esimerkiksi Stuart Hallin (1999) tavoin ei-kiinteänä, -

olemuksellisena ja -pysyvänä (emt, 23; Karkulehto 2007, 28–30). Se, että identiteetin käsite on 

paikoin ongelmallinen, ei kuitenkaan tarkoita, että meidän tulisi pitäytyä käyttämästä sitä (Butler 

1993, 222). On vain tuotava esiin ei-stabilisoiva tapa ymmärtää identiteetti enemmänkin liikkeenä 

kuin pysyvänä tilana. Omassa tutkimuksessani keskeiseen asemaan nousee etenkin queer-

tutkimuksen ajatukset selkeiden kategorisointien, vastakkainasettelujen, ”luonnolliseksi tehtyjen 

totuuksien” paljastamisesta ja purkamisesta (Karkulehto 2004, 228–231). Seuraavassa luvussa 2.3 

kerron lisää siitä, miten konkreettisesti hyödynnän queer-teoreettisia työkaluja omassa 

analyysissäni.  

Queer – oma ymmärrykseni 

Mielestäni queerin menneisyyden taakka entisenä loukkauksena enemmänkin lisää sen voimaa 

jähmeiden kategorioiden hajottamisprosessissa, vaikka totta on myös, että queeria on monessa 

otteessa tulkittu valitettavan väärin39. Queeria kohtaan esitetty kritiikki heijastaa sitä, miten se on 

kehittynyt toisaalta akateemisessa, teoreettisessa maailmassa ja toisaalta homo- ja lesboaktivistien 

piirissä; ja kuitenkin nämä kaksi toisistaan erotettavissa olevaa juurta ovat tiiviisti kietoutuneina 

                                                                                                                                                            
lesbotutkimukselle, sateenvarjokäsite monille identiteeteille (ks. edellä queerin kahtalaiset juuret; Hekanaho 2010, 148; 
Kuosmanen 2000, 25; Pulkkinen 2005, 124). Näiden lisäksi queeria on kritisoitu myös sen oletetusta valkoisuudesta ja 
keskiluokkaisuudesta (Dhairyam 1994, 26–27; Henderson 2007, 200–201; Johnson 2001; Lee 2003, 160–161), 
akateemisuudesta (Wilchins 2003, 1), ruumiiden ja todellisten ihmisten unohtamisesta (Lehtonen J. 2003, 72; 
McLaughlin & Casey & Richardson 2006, 11–13), sen implisiittisestä miehisyydestä (Jeffreys 2003) sekä sukupuolen 
”unohtamista” tai neutralisoimisesta (Hekanaho 2010, 148; Walters 2005, 6–21; Smith 1993, 206).  
39 Esimerkkejä vakavista väärintulkinnoista ks. Hankamäki 2004 ja Puonti 2004, 25. Hankamäen (2004) kritiikistä ks. 
Hekanaho ja Tuhkanen (2005). 
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toisiinsa. Kuten edellä (ks. edellinen luvun 2.2 alaluku) esitin, queeriin toisinaan liitetty identiteetin 

kategoria tulisi ymmärtää kokonaan uudella tavalla. 

 

Itse käytän queeria sen liikkuvassa ja identiteettikategorioita kyseenalaistavassa muodossa. 

Tarkoitan queerilla Sanna Karkulehdon (2007) tavoin ylipäätään heteronormatiivisuutta 

kyseenalaistavia tapoja tuottaa seksuaalisuuksien merkityksiä. Näin ymmärrettynä queer on tiiviisti 

yhteydessä homoseksuaalisuuteen, lesbouteen, biseksuaalisuuteen, transsukupuolisuuteen40, mutta 

myös normien vastaiseen heteroseksuaalisuuteen, kuten heterolisääntymättömyyteen, ei-

familistiseen, promiskuiteettiseen tai ikärajat ja sukupolvet ylittävään, heterosadomasokismiin ja 

niin edelleen. (Emt, 13 yläviite 1, 28; ks. myös Halperin 1995, 62, 66–67; Warner 1993, xxvi.) 

Queer on teoretisoinnin tapa, joka tutkii subjektiutta suhteessa ei-normatiivisiin seksuaalisiin 

käytäntöihin ja identiteetteihin; asenne, jonka tarkoituksena osaltaan on purkaa stabiileja homo- ja 

lesboidentiteettejä (Vänskä 2006, 32).  

 

Huonosti suomen kieleen istuvan queerin suomennoksia ovat esimerkiksi ”outo”, ”kummallinen”, ja 

”pervo” (Karkulehto 2007, 28; Kekki 2006, 11–13), ”kyseenalainen” (Sivenius 1993, 41) sekä 

vikuroiminen (Vänskä 2006, 16; 2005, 17). Kekin (2006) mukaan se, että tutkijat voivat suomentaa 

queer -termiä loputtomasti, kekseliäästi ja aivan itse on osoitus suomalaisen queer-tutkimuksen 

juhlasta (emt, 12). Suomennoksessa itse suosin Siveniuksen ”kyseenalaista”, sillä se vangitsee 

mielestäni parhaiten sen liikkuvuuden ja monimerkityksellisyyden, joita itse queerilla tavoittelen. 

Täysin alkuperäisen termin vangitsevaa suomennosta en kuitenkaan itse ole vielä löytänyt tai 

keksinyt, joten tässä kirjallisessa tutkimuksessa käytän yleisen ymmärrettävyyden vuoksi 

ensisijaisesti englanninkielistä queer -sanaa.   

2.3 Metodologiani – monien suuntausten summa 
 
Jos teoriataustani avainhahmoja, G. H. Meadia (1952) ja Butleria (2006; 1997a; 1997b; 1993) ei ole 

ennen yhdistetty keskenään, myös metodologiani palaset, sosiaalipsykologinen diskurssianalyysi ja 

queer-metodologia ovat pysytelleet erillään (Crawley & Broad 2008, 545–546; McIlvenny 2002b, 

114). Myös queer-teoria on suuressa määrin kehittynyt erillään sosiaalisesta teoriasta (Epstein 1994; 

                                                
40 Transsukupuolisuudella (transgenderism) viittaan monipuolisesti kaksijakoiseen sukupuolijärjestelmään 
sopimattomiin positioihin. Transsukupuolisuus, josta on kehkeytynyt akateemisessa tutkimuksessa yleisimmin käytetty 
termi, syntyi yrityksestä välttää normatiivisia ja patologisia konnotaatioita, jotka usein liittyvät ainakin 
transseksuaalisuuden ja transvestisuuden kategorioihin. (Wickman 2001, 22–24.) Lehtonen & Mustola (2004) taas ovat 
valinneet käytettöönsä käsitteen transihmiset, jolla he yleiskäsitteenä viittaavat koko transsukupuolisten, transvestiittien, 
transgender-ihmisten ja intersukupuolisten kirjoon (emt, 21). 
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McIlvenny 2002a, 9; Seidman 1994b, 174) ja vaikka sosiaalisen teorian piireissä on useaan 

otteeseen käsitelty seksuaalisuutta, se on usein tehty valtavirrasta eroavat seksuaalisuudet 

marginalisoivalla tavalla (Warner 1994, ix). Taustateoriani yhdistyy metodologiaani queer-teorian 

puolelta erinomaisesti, sillä Butlerilla (emt.) – kuten olen moneen otteeseen todennut – on vahva 

asema yhtenä queer-teorian klassikko. Käyttämäni sosiaalipsykologisen etnometodologisen 

diskurssianalyysin ja sosiaalipsykologisen taustateoriani suhde ei kuitenkaan ole itsestään selvä, 

sillä kriittisen sosiaalipsykologisen suuntauksen juuret eivät ole Meadin (1952) 

sosiaalipsykologiassa (Hepburn 2003; Kuusela 2007, 57–58).  

 

Sosiaalipsykologiset diskurssianalyyttiset menetelmät ovat pysytelleet erillään queer-teorian ohella 

myös muusta feministisestä tutkimuksesta (Kitzinger 2002, 49–50; Speer 2007, 17). Kuitenkin 

erityisesti kriittisen diskurssianalyysin edustajat (esimerkiksi Fairclough 2001; Wodak 2007; 2001) 

jakavat paljon samoja, kriittisiä ja muutostavoitteellisia lähtökohtia feministisen tutkimuksen kanssa 

(Speer 2007, 14–15.) Tämän lisäksi queer-teorian ja feministisen tutkimuksen suhde on säilynyt 

vakiintumattomana ja ristiriitaisena (McLaughlin & Casey & Richardson 2006, 2–3; McIlvenny 

2002a, 8–9; Richardson 2006, 21–24)41. Häilyvästä suhteestaan huolimatta queer-teorian ja 

feminististen tutkimuksen leikkauskohtia ovat ainakin heteroseksuaalisuuden luonnollisuuden ja 

ensisijaisuuden kyseenalaistaminen sekä pinärismien, kuten nainen/mies ja homo/hetero, 

purkaminen (Jackson 1999, 160–161; Jackson & Scott 2010, 79; Smart 1996, 233–234; Wilton 

1996b, 106).  

 

Viimeiseksi, myös keskusteluanalyysin ja feministisen tutkimuksen suhde on ollut jännitteinen 

(Speer 2007, 17; 2002b; 1999). Tämä johtuu pitkälti jo edellä (ks. luku 2.1) keskustelemastani 

tutkijan roolista tutkimuksen tekemisessä; keskusteluanalyysin periaatteisiin kuuluu, että tutkija 

hyvin huolellisesti välttää tuomasta omia tavoitteitaan analyysiin ja tarkoituksena on tuoda esiin 

vain se, mihin keskustelijat eksplisiittisesti orientoituvat. Tämä taas on ongelmallista 

valtavirtatieteen maskuliinista tekoneutraaliutta kritisoivasta feministisestä näkökulmasta, josta 

katsottuna keskusteluanalyytikkojen ”neutraali”, pelkästään keskustelijoiden omia orientoitumisia 

                                                
41 Ristiriidat queer-tutkimuksen ja feministisen tutkimuksen välillä ovat johtuneet muun muassa seksuaalisuuden ja 
sukupuolen suhteesta; useat feministiset tutkijat ovat halunneet erottaa sukupuolen ja seksuaalisuuden toisistaan ja 
priorisoida edellistä kun taas queer-tutkijat ovat korostaneet seksuaalisuuden merkitystä. Eroavaisuuksia ovat olleet 
myös queer-tutkimuksen tapa korostaa todellisuuden kielellistä rakentuneisuutta vastoin feminististä rakenteellista 
analyysia sekä queer-tutkimuksen ymmärrys identiteetistä liukuvana käsitteenä verrattuna feministisen tutkimuksen 
ruumiin materiaalisuuden korostamiseen. Feministisissä piireissä identiteettikategorioiden särkyminen on nähty uhkaksi 
poliittisille muutoksille. (Jefferys 2003, 49; McLaughlin & Casey & Richardson 2006, 2–3; Richardson 2006, 21.) 
Nämä erot ovat kuitenkin hyvin kärjistäviä, eivätkä samalla tavoin käsitykseni mukaan koske esimerkiksi 
konstruktionistisen/postmodernin feminismin ja queer-teorian suhdetta.   
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”raportoiva” rooli ei ole uskottava. Feministinen tutkimus on avoimen muutostavoitteellista ja 

tutkijan intressejä ei yritetä häivyttää. (Kitzinger 2002, 55–57; Speer 2002b, 784–785.)  

 

Kitzinger (2002) kuitenkin huomauttaa, että feministinen tutkimus on hyvin monenkirjava joukko, 

ja kun sen joihinkin suuntauksiin – esimerkiksi sukupuolieroa korostavaan tai essentialistiseen 

feminismiin – keskusteluanalyysiä olisi lähes mahdotonta soveltaa, niin toisiin feministisiin 

suuntauksiin, kuten postmoderniin, konstruktionistiseen ja queer-teoreettiseen feminismiin, 

keskusteluanalyyttiset välineet voisivat tuoda paljon aineksia (emt, 51–52). Tähän ajatukseen myös 

omassa tutkimuksessani tartun ja käytän myös keskusteluanalyyttisiä välineitä yhdistäen ne queer-

teoreettiseen ja konstruktionistiseen feministiseen ajatteluun. 

 

Löytyy muutamia ajattelijoita, jotka ovat yhdistelleet omani kaltaisia – 

etnometodologisdiskurssianalyyttisiä, keskusteluanalyyttisia, feministisiä ja queer-teoreettisia – 

ajatuksia. Sosiaalipsykologista diskurssianalyyttistä otetta Judith Butlerin (1997a; 1995; 1993b) 

ajatteluun ja feministiseen tutkimukseen yhdistäneitä ajattelijoita ovat esimerkiksi Speer & Potter 

(2002; 2000) ja Speer (2002b; 2002c). McIlvenny (2002b) taas on listannut Judith Butlerin (emt.) 

teoretisoinnin ja Harold Garfinkelin (1984) etnometodologian samankaltaisuuksia. Peilaan oman 

metodologiani yhdistelmää näihin artikkeleihin, sillä niissä esiin tuodut Butlerin (emt.) ja diskurssi-

/keskusteluanalyyttisen otteen/etnometodologisen ajattelun yhtäläisyydet toimivat leikkauspisteinä 

sekä käyttämieni taustateoreetikkojen (Butler 2006 ja Mead 1952) ajattelussa että hyödyntämissäni 

metodologisissa suuntauksissa (sosiaalipsykologinen etnometodologinen diskurssianalyyttinen 

tutkimus ja queer-metologia). Kaikki nämä leikkauspisteet rakentuvat osaksi sosiaalisen 

konstruktionismin löyhää taustateoriaa. Nämä leikkauspisteet ovat olemisen ymmärtäminen 

tekemisenä eli performatiivisina tekoina, kielenkäytön ja muiden tekojen ymmärtäminen 

toiminnallisina, moniulotteisia tekemisen tapoja koskeva moraalinen selontekovelvollisuus, sekä 

kontekstisidonnaisuus. Queer -metodologispainotteisia, mutta myös diskurssianalyyttiseen 

ajatusmaailmaan sopivia leikkauspisteitä ovat näiden lisäksi vastakkainasettelujen purkaminen ja 

keskittyminen poissaoloihin. Käsittelen näistä jokaista erikseen liittäen yhteen teoreettiset ja 

metodologiset suunnannäyttäjäni. Esitän, miten käytän näitä ideoita konkreettisesti analyysissäni.    

Olemisen tekemisen eli performatiivisuus ja ei-perustahakuisuus 

Butler (2006; 1997a; 1997b; 1993) tarkastelee sukupuolta toistettavina tekoina, performatiivisena. 

Performatiivisuudelle voidaan antaa asiayhteydestä riippuen monenlaisia merkityksiä, mutta 

yleisellä tasolla sillä tarkoitetaan, miten maailmaa tuotetaan kielellisesti esittämällä (Rojola & 
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Laitinen 1998, 8). Tässä tutkimuksessa, Butlerin (emt.) vaikutuksen alaisessa yhteydessä, tarkoitan 

sillä aktia ja toimintaa, joka subjektin ilmaisuna myös tuottaa subjektinsa. Performatiivilla, 

performatiivisuuden ilmaisulla, on olemassa olevaksi tekevä, tuottava voima, joka mahdollistuu, 

koska se lainaa jo olemassa olevan subjektin rakenteita. Toisto ei kuitenkaan ole absoluuttisen 

pakottavaa, vaan sitä voi myös toistaa toisin. (Butler 1993, 30–31; Kaskisaari 2000, 9; 1997, 239–

241; Pulkkinen 2000, 51–53.)   

 

Performatiivisuus povaa juuriaan Austinin (1962) puheaktioteoriasta. Austin (emt.) havaitsi, että 

tietyt lausumat eivät ainoastaan kuvaa olemassa olevaa asiantilaa, vaan oikeastaan itse asiassa 

tekevät asiantilan. (Emt, 5; McIlvenny 2002b, 115–116; Parker & Sedgwick 1995; Rojola & 

Laitinen 1998, 9). Tämä maailman kielen välityksellä tuotettu luonne on yhteneväinen sosiaalisen 

konstruktionismin periaatteiden kanssa; konstruktionistisen ei-perustahakuisen ajattelun – jota 

diskurssianalyyttinen ja queer-teoreettinen metodologia seuraavat – mukaisesti ei ole olemassa 

lausumia, jotka voisivat ”vain” neutraalisti kuvata tiettyä asiantilaa tai totuutta, vaan sanalliset ja ei-

sanalliset eleet ovat aina myös jonkin asiantilan tekemistä.  

 

McIlvennyn (2002b) mukaan Butlerin (emt.) ja Garfinkelin (1984) ajattelun yksi leikkauskohta on 

juuri tämä ajatus sukupuolesta performatiivisena, tekemisenä ilman oletusta mistään takana olevasta 

subjektista (emt, 125–128). Lausumilla ja muilla teoilla tuotetaan, saadaan aikaan sukupuoli. Hyvä 

esimerkki esidiskursiiviseksi tekemisestä (ks. edellä 1.3) on Harold Garfinkelin (1984) esittelemä 

”Agnesin tapaus”. Agnes oli 19-vuotias tyttö, joka oli syntynyt miehisiksi tulkittavissa olevien 

sukupuolielimien kanssa, mutta hän kuitenkin ”koki” olevansa nainen. Garfinkel (emt.) tarkasteli 

tapaa, jolla Agnes esitti itseään naispuoleisena ja yksi paradoksinen piirre hänen ilmaisussaan oli se, 

että hän oli ehdoton identifioimaan itsensä ”luonnolliseksi” ja ”normaaliksi” naiseksi. (Emt, 119–

122; Heritage 1996, 187–189; Suoninen 2001, 373–374.) Olennaista tässä ei ole, oliko Agnes 

”oikeasti” nainen vain ei, vaan tuoda esiin kaikkien ruumiiden sukupuolen keinotekoisuutta ja 

performatiivista luonnetta. Myös varhainen etnometodologisen taustan omaava Kesslerin & 

McKennan (1978) tutkimus tarkastelee sukupuolta tekemisenä; heille kaksijakoinen 

sukupuolijärjestelmä on sosiaalinen konstruktio, jota uusinnetaan itsestään selvinä pidettyjen 

sosiaalisten käytäntöjen välityksellä (emt, vii). Kuten Paul McIlvenny (2002b) huomauttaa, 

Garfinkelin (1984) tai Kesslerin & McKennan (1978) etnometodologinen näkemys ei kuitenkaan 

Butlerin (2006) tavoin korosta tärkeää havaintoa sukupuolen ja (hetero)seksuaalisuuden 

kietoutuneesta luonteesta. Myös itse ymmärrän Butlerin (2006) tavoin, että sukupuoli tulee 
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ymmärrettäväksi nimenomaan tiettyyn kohteeseen – toiseen sukupuoleen – kohdistuvana haluna. 

(McIlvenny 2002b, 127–128.)   

 

Kuten teoriaosuudessani kävi ilmi, oman ymmärrykseni mukaan sukupuoli, seksuaalisuus sekä 

ihmisen minuus ja identiteetti ovat yhteen kietoutuneita, ruumiillinen minuus tulee ymmärrettävissä 

olevaksi vain tiettynä sukupuolena ja seksuaalisuutena. Vaikka kieli on muihin eleisiin ja ilmeisiin 

nähden ensisijainen (Mead 1952, xxii, 65), muita eleitä ei tule unohtaa, sillä se johtaisi myös 

ruumiin muodon unohtamiseen. Ruumiin muotoa sekä konstruoidaan että se on konstruoitu ja tällä 

ruumiilla itsellään sitten konstruoidaan eleitä muotoina. Toisin sanoen; ruumista ja subjektia, jotka 

tulevat ymmärrettäviksi vain kietoutuneina yhteen, performoidaan. Tämä sukupuolitetun ja 

seksualisoidun ruumiin sekä minuuden ja identiteetin yhteen kietoutuminen johtaa analyysini tasolla 

siihen, että pelkän puheen, pelkän kielen diskurssien paljastaminen ja analysoiminen olisi 

riittämätön perusta analyysille. Ymmärränkin diskurssianalyysin monipuolisena kielellisten ja ei-

kielellisten merkityksien tekemisenä vuorovaikutuksessa.  

 

Merkityksen rakentumista eleiden ja ilmeiden avulla on harjoitettu diskurssianalyysin piirissä 

vähän, mutta keskusteluanalyysiin orientoituvien piirissä on joitain tutkijoita, jotka ovat yhdistelleet 

omani kaltaisia teemoja. Keskusteluanalyytikot esimerkiksi Marjorie Harness ja Charles Goodwin 

sekä Malcah Yaeger-Dror (Goodwin C. 2011; 2006; 2001; 2000; Goodwin M. H. & Goodwin C. & 

Yaeger-Dror 2002) ovat kehitelleet multimodaalista otetta analyysiin. Multimodaalisuudella 

tarkoitetaan, että merkitys rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rinnakkain monilla eri 

semioottisilla kentillä; puheen lisäksi merkityksiä rakennetaan esimerkiksi puheen konkreettisen 

kulun, kuten painotusten ja taukojen sekä ruumiin eleiden ja ilmeiden välityksellä (Goodwin C. 

2006, 97–98, 118; 2001, 178–179; 2000, 1489–1492; Goodwin M. H. ym. 2002, 1629–1630; 

Kendon 2009, 363; Streeck & Goodwin C. & LeBaron 2011, 9–10). Tämä vastaa hyvin pitkälle 

omaa ajatteluani, sillä myös itse ajattelen, että merkitys rakentuu kasvoittain tapahtuvassa 

vuorovaikutuksessa jatkuvana neuvotteluna vuorovaikutukseen osallistuvien kesken, yhteistyössä 

sekä puheen avulla rakennettujen diskurssien, eleiden ja ilmeiden sekä puheen konkreettisen 

rakentumisen (painotukset, tauot, jne.) välityksellä. Näiden lisäksi itse pidän tärkeänä myös 

keskittymistä poissaoloihin (ks. tämän luvun 2.3 viimeinen alaotsikko) sekä siihen, miten 

historiallisessa kontekstissa ymmärrettävissä olevaa ruumiin muotoa performoidaan ja miten myös 

sen avulla rakennetaan merkityksiä42.  

                                                
42 Olen hahmotellut liitteisiini (ks. Liite 4) taulukon, joka kuvaa merkitysten rakentumisten eri kontekstitasojen ja 
merkityksen kenttien suhteita. 
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Vaikka puhe onkin ensisijaisin merkitysten rakentumisen kenttä, myös muilla kentillä on suuri rooli 

merkityksen rakentumisessa ja joissain kohdin ne voivat myös nousta puhetta suurempaan rooliin. 

Muut merkityksen rakentamisen kentät eivät missään nimessä ole vain ”puheen merkityksen 

peilejä”, puheen merkityksen visuaalisia tai vokaalisia heijastumia, vaan ne voivat toimia myös 

itsenäisesti (Goodwin C. 2000, 1498)43. On myös hyvä huomioida, että vaikka nämä eri 

merkityksen rakentumisen kentät ovat teoriassa erotettavissa toisistaan, käytännössä jaottelu ei 

useinkaan ole relevanttia, sillä eri kentät toimivat tiiviisti limittyneinä toisiinsa muodostaen vasta 

yhdessä kokonaisvaltaisen merkityksen (ks. Streeck ym. 2011, 2–3). Tässä tutkimuksessa 

tarkoitukseni on tarkastella, miten nämä eri merkityksen rakentumisen kentät toimivat yhdessä; 

miten esimerkiksi eleillä ja ilmeillä rakennetaan sekä puhetta muuntavia, puhetta korostavia että 

puheesta täysin itsenäisiä merkityksiä. Myös Suomessa Johanna Ruusuvuori ja Anssi Peräkylä 

(Peräkylä & Ruusuvuori 2006; Ruusuvuori & Peräkylä 2009) ovat yhdistäneet omani kaltaista 

näkökulmaa (eleiden ja ilmeiden rakentumista vuorovaikutuksessa keskusteluanalyyttisestä 

näkökulmasta) ja heidän työnsä toimiikin – edellä esitellyn multimodaalisen näkökulman ohella – 

analyysissä tekemieni havaintojen vertailupohjana.  

Kielellisten ja ei-kielellisten tekojen toiminnallisuus 

”Aluksi toisen ihmisen ele tarkoittaa, mitä aiot tehdä sille. Se ei tarkoita, mitä hän ajattelee tai edes 

hänen tunteitaan.” 

G. H. Mead 1952, 49 

 

Meadin (1952) ajattelu ja diskursiivisen psykologia yhtyvät siinä, että molemmissa mieli nähdään 

läpeensä toiminnallisena (emt, 112; Edwards & Potter 2005). Näin kaikki ”mielensisäiset” asiat, 

kuten tunteet, ajattelu kuin fyysiset, biologiset prosessitkin, ovat rakentuneet sosiaalisesti. Myös 

Butlerin (1995; 1993) ymmärrys on, että teot ja niiden mahdollinen vaikutus eivät ole peräisin 

yksilön mielensisäisistä intentioista (1995, 205; 1993, 225; Speer & Potter 2002, 157–158). 

Esimerkiksi Homoilloissa orientoituminen tunteisiin tai tunteilla tekeminen on läpeensä sosiaalinen, 

vuorovaikutuksellinen prosessi. Tunteen rakentaminen tai eksplisiittinen tunteisiin vetoaminen saa 

                                                
43 Ruumiin muoto sellaisena kuin sen historian saatossa olemme tottuneet havaitsemaan, sisältää itsessään merkityksiä; 
liittyen esimerkiksi kulttuurisesti määriteltyyn sukupuoleen ja kokoon. Tietynmuotoisiin ruumiisiin liitetään tiettyjä 
merkityksiä, esimerkiksi lihaksikas ja jäntevä miesruumis voi viestittää itsekontrollia, hyvinvointia ja valtaa. Myös 
eleillä ja ilmeillä on mahdollista rakentaa itsenäisiä merkityksiä, kuten jo viittomakielen olemassaolo todistaa. Myös 
äänenpainot ja muu puheen konkreettinen rakentuminen kantavat kulttuurikohtaisia merkityksiä, joihin esimerkiksi 
vauvat, jotka eivät vielä osaa puhetta saattavat orientoitua. Tässä mainitsen vain muutamia esimerkkejä, joita voisi 
keksiä lukemattomia.  
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tavallaan voimansa jo siteerattujen tekojen voimasta, mitä toimija uudelleen siteeraa (Butler 1995; 

203–206; McIlvenny 2002b, 116). Tunteet, kuten ”huolen”, ”pahan mielen” tai ”hauskan jutun” 

rakentaminen toimivat aineistossani hyvin vahvoina retorisina keinoina ja niitä on siten 

tarkasteltava läpeensä toiminnallisina, ei sisäisinä olotiloina. Puheen lisäksi eleet ja ilmeet toisaalta 

vahvasti tukevat sanallista kulttuurikohtaista merkitystä, mutta niillä rakennetaan myös ”itsenäisiä” 

merkityksiä.  

Selontekovelvollisuus 

Toisistaan erilliset sukupuolet ovat osa sitä, mikä ”inhimillistää” yksilöt nykykulttuurissa; onhan 

totta, että niitä, jotka eivät onnistu tekemään sukupuoltaan oikein, rangaistaan 

säännönmukaisesti.” 

Butler 2006, 234 

Liitän Butlerin (2006) ajattelun Garfinkelin (1984) selontekovelvollisuuteen siinä, että moraalinen 

selontekovelvollisuus liittyy kaikkiin sosiaalisen olemisen ja merkitysten rakentamisen tasoihin; ei 

ainoastaan merkitysten rakentamiseen eleiden, ilmeiden ja kielen välityksellä, vaan myös 

biologisiin ja mielen ”sisäisiin” asioihin, aistimuksiin ja ruumiin muodon ja sukupuolen toistaviin 

performansseihin. Jos esimerkiksi vahva hetero-oletus tai sukupuoli-oletus jollain tapaa 

kyseenalaistuu, on tämä selontekovelvollisuuden alainen asia. Tämä näkyy aineistossani 

esimerkiksi siinä, että myös heteroseksuaalisesti orientoituvat keskustelijat joutuvat jollain tapaa 

”tulemaan ulos kaapista”, sillä Homoiltojen genre itsessään on kyseenalaistanut yleisen hetero-

oletuksen. Analyysissäni esitän myös mielenkiintoisen esimerkin, jossa ulos on tultava sinkkuna – 

Homoiltojen formaatti hyvin vahvasti tukee siis myös parisuhdeoletusta (ks. luku 3.8). 

Selontekovelvollisuus näkyy myös eräänlaisen johdonmukaisen, vastakkainasettelunomaisen 

ihanteen rakentumisena; jokaisen keskustelijan on identifioiduttava joko mieheksi tai naiseksi, 

homoksi tai heteroseksi ja oltava lesbo-, bi- ja homoparien oikeuksien puolesta tai vastaan ja näiden 

on säilyttävä johdonmukaisena koko performanssin ajan.  

Eleiden kontekstisidonnaisuus ja historiallisuus 

Speerin & Potterin (2002) heteroseksistisen puheen vuorovaikutuksellista rakentumista 

käsittelevässä artikkelissa he luovat dialogia Butlerin (1997a; 1995) ajattelun ja diskursiivisen 

psykologian välille. Speer & Potter (emt.) huomaavat, että Butlerin (emt.) ajattelu ja diskursiivisen 

psykologian näkökulma kohtaavat siinä, että heteroseksistinen puhe ei ole mitään, mikä olisi 

tilanteisesti ennalta tutkijan määriteltävissä, vaan se rakentuu tilanteisesti vuorovaikutukseen 

osallistuvien omien orientoitumisten kautta (Speer & Potter 2002, 154–157; Speer 2002c, 349). 



 49  

Butlerin (1997a) mukaan juuri tämä sanatekojen joustavuus luo pohjaa sille, että ne on mahdollista 

vallata uudenlaiseen käyttöön; sortavia sanatekoja voidaan käyttää niitä itseään vastaan ja ne voivat 

saada päin vastaisen merkityksen. Näin on käynyt esimerkiksi edellä esittelemälleni queerille. (Emt, 

14–15.) Tässä piilee kaksi tärkeää huomiota analyysini kannalta. Ensinnäkin, heteroseksistinen 

puhe voi olla hyvin naamioitunutta ja hienojakoista, ei (pelkästään) suorien ja tunnistettavissa 

olevien vihapuheiden esittämistä (Speer & Potter 2002; 2000). Näiden ”naamioituneiden” 

vihapuheiden paljastaminen on erityisen tärkeää, sillä ne näyttäytyvät objektiivisen todellisuuden 

kuvauksilta ja uusintavat jokapäiväistä tietovarantoamme siitä, mikä on oikein tai väärin, normaalia 

tai epänormaalia. Tässä tulee olennaiseksi myös edellä (luvussa 2.1) esittämäni kontekstia koskeva 

huomio siitä, että vaikka osallistujat eivät eksplisiittisesti aina orientoidu heteroseksistiseen 

puheeseen, se voi olla analyytikon havaittavissa. Toiseksi, foucault’lainen (ks. Foucault 1999) 

ajatus käsitteiden historiallisuudesta luo pohjaa ajalliselle vertailulle, joka niin ikään on omassa 

tutkimuksessani läsnä. Tarkastelen osaltaan myös sitä, miten käsityksiä perheestä, sukupuolesta ja 

seksuaalisuudesta rakennetaan vuosien 1996 ja 2010 Homoilloissa; mitä mahdollisesti samoja ja/tai 

eriäviä puhetapoja ja retorisia keinoja niissä ilmenee.  

Vastakkainasettelujen purkaminen 

Monet tutkijat ovat huomanneet, kuinka (moderni) maailma rakentuu kategorisoiville ja usein 

arvolatautuneille vastakkaisuuksille (Butler 2006, 69; Fuss 1991; 1–10; Katz 1995, 189; Karkulehto 

2007, 32; Kuosmanen 2000, 28; Löytty 2005; 9; Pulkkinen 1998; 49; Salonen 2005, 22; Sedgwick 

1990, 11; Young 1990, 99). Tämä on hyvin selkeästi havaittavissa myös Homoilloissa, joiden 

perimmäinen vastakkainasettelu rakentuu homo–hetero -akselille. On kuitenkin huomionarvoista, 

että vaikka tämän vastakkainasettelun osapuolet esitetään kulttuurissamme pinäärisiksi ja 

symmetrisiksi, todellisuudessa kuitenkin homoseksuaalisuus ja heteroseksuaalisuus eivät ole 

tämänhetkisessä diskursiivisessa ymmärryksen kehässä tasavertaisia toistensa kanssa, vaan 

homoseksuaalisuuden kategoria on alistettu heteroseksuaalisuuden kategorialle. Tästä huolimatta 

jälkimmäinen termi kuitenkin ontologisesti vaatii tai tarvitsee edellistä saadakseen merkityksen. 

(Dollimore 1991, 26–27; Richardson 2000, 40; Segwick 1990, 10; Wilchins 2003, 40–41; vrt. Sipilä 

1998, 68.) Heteroseksuaalisuus saa merkityksensä vain suhteessa homoseksuaalisuuteen ja täten 

käsitteellisesti tarvitsee sitä. Dollimoren (1991) mukaan vallalla oleva enemmistöryhmä oikeastaan 

myös tuottaa vähemmistöryhmän (emt, 26–27). Myös Diana Fuss (1991) huomauttaa, että 

ulkopuolistaminen enemmän ilmentää puutetta sisäpuolessa ja ulkoistava kategorisointi toimii 

eräänlaisena sisäpuolen puutteen näkymättömäksi tekemisenä (emt, 1–10; Juvonen 2002, 290). 
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Yksi tärkeä tämän tutkimuksen tavoite on juuri tuoda esiin ja paljastaa tätä ja muita 

vastakkainasettelua, sekä asettaa niitä kriittiseen tarkasteluun. Tärkeimpiä tässä työssä käyttämiäni 

teoreetikkoja, G. H. Meadia (1952) ja Judith Butleria (2006) yhdistää halu purkaa haitallisia 

vastakkainasetteluja. Kun Meadin (emt.) intensiivisin projekti oli kyseenalaistaa vastakkainasettelu 

itsen ja toisen välillä, Butler (2006) haluaa paljastaa biologisen ja sosiaalisen sukupuolen 

vastakkainasettelun keinotekoisuuden. Vastakkainasettelujen purkamisen ottaminen yhdeksi 

analyysini lähtökohdaksi juontuu suurelta osin queer -teoreettisesta näkökulmasta, jossa huomio 

kiinnitetään sukupuolen ja seksuaalisuuden dikotomisiin kategorioihin sekä näiden dikotomioiden 

kriittiseen tarkasteluun (Kuosmanen 2000, 28). Pyrin paljastamaan ja kyseenalaistamaan sellaisia 

avainbinaarisuuksia, kuten mies/nainen, hetero/homo, normaali/epänormaali ja ydin/pinta, joiden 

varaan kaksijakoiseen maailmankuvaan rakentuva moderni maailma usein pohjaa (ks. Karkulehto 

2004, 228–229). Queer-teorian ohella myös sosiaalipsykologisessa diskurssianalyyttisessä 

tutkimuksessa on huomattu vastakkainasettelujen tai kontrastiparien voima konkreettisena 

retorisena keinona (Atkinson 1991, 73–85; Jokinen, Arja 1999b, 153). Vastakkainasettelut ovat 

paljon käytetty ja voimakas retorinen keino myös omassa aineistossani, ja siksi niiden 

esiintuominen on tärkeää. Olennaista tässä on, että vastakkainasettelut eivät ikinä ole symmetrisiä, 

vaan niihin usein sisältyy arvottavia suhdanteita. Siksi kohdissa, joissa ilmenee 

vastakkainasetteluja, ilmenee usein myös neutraaliksi naamioituja ideologisia kannanottoja. 

Keskittyminen poissaoloihin 

Butlerin (1997a) ajatus sukupuolen performatiivisuudesta sisältää ajatuksen, että nimeäminen ja 

toistaminen ovat tärkeitä performatiiveja, joissa subjektit herätetään henkiin (emt, 26; McIlvenny 

2002b, 120). Butlerille (emt.) kategorisointi on poliittinen teko, jolla on todellista vaikutusta; 

nimeäminen tietyllä tavalla rajaa subjektiutta ja on myös mahdollista olla tulematta nimetyksi 

lainkaan (McIlvenny 2002b, 120). Kosofsky Sedgwick (1990) puhuu homoseksuaalisuuden 

”kaapittamisesta”44. Kaapittaminen, joka voi koskea homoseksuaalisuuden ohella myös muita 

olemisen tai tekemisen muotoja, voi olla hyvin tukahduttavaa, sillä sen avulla kielletään jokin 

ymmärrettävyyden, olemassa olemisen, piiristä. Tämän huomion takia mielestäni on hyvin 

olennaista keskittyä analyysissä myös siihen, mistä ei puhuta, mitä ei rakenneta ymmärrettävyyden 

piiriin. Tämä liittyy osaltaan myös siihen, miksi keskusteluanalyyttinen käsitys kontekstista on 

mielestäni riittämätön (ks. edellä, luku 2.1).  Vaikka tämä hiljaisuuksien huomioiminen juontaa 

                                                
44 Kaappi-metaforalla on yleisesti tarkoitettu salaisuutta, erityisesti homo-, lesbo- tai biseksuaalisuuteen liittyvää 
salaisuutta; se on eräänlainen vertauskuva heteronormatiivisen kulttuurin harjoittamalle syrjinnälle. Seksuaalisuuden 
lisäksi kaappi-metaforaa on alettu käyttää laajemminkin kuvaamaan salaamisen ja paljastamisen dialektiikkaa. 
(Pakkanen 2007, 15.)     
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juurensa tutkimukseeni nimenomaan queer-teoriasta ja Derridan (1991; 1976) dekonstruktiosta (ks. 

luvut 1.3 ja 2,4; Niikko 2010, 95), keskittyminen poissaoloihin on esimerkiksi Potterin (1996a, 85) 

mukaan hedelmällistä myös etnometodologisdiskurssianalyyttisestä näkökulmasta. 

 

Omassa tutkimuksessa keskittyminen poissaoloihin tarkoittaa sekä implisiittisesti 

heteronormatiivisten merkitysten tarkastelua puheessa että ylipäätään koko Homoiltojen 

ohjelmaformaatin kriittistä tarkastelua; sen esiintuomista ja kyseenalaistamista, miten Homoillat 

rakentuvat implisiittiselle oletukselle tietynlaisten perhesuhteiden paremmuudesta.  

2.4 Tutkimusasetelman täsmennys 

 
Aineistoni toimivat Ylellä ajankohtaisen kakkosen vuosina 1996 ja 2010 esitetyt ajankohtaisen 

kakkosen Homoillat, jotka ovat jokaisen katsottavissa Ylen Elävästä arkistosta45. Hieman alle kaksi 

tuntia (yksi Homoilta) kestäneissä ohjelmissa erilaiset, enemmän tai vähemmän julkisuuden 

henkilöt tai ammattinimikkeiden edustajat keskustelivat homo-, lesbo- ja biseksuaalien oikeuksista; 

vuonna 1996 kysymyksinä olivat perintövero, parisuhteen rekisteröinti ja parisuhteen sisäinen 

adoptio-oikeus, kun taas vuonna 2010, jolloin homo-, lesbo- ja biseksuaalit pystyivät jo 

rekisteröimään suhteensa ja sisäinen adoptio oli mahdollista, kysymyksiksi nousivat mahdollisuus 

liiton ulkoiseen adoptioon ja avioliitto-oikeuteen46.  

 

Tämän luvun on tarkoitus pohtia aineistoni laatua hieman tarkemmin ja pureutua siihen 

kohdistuviin perinteisiin eettisiin kysymyksiin. Ensimmäisessä osassa keskustelen aineistoni 

luonnollisuudesta. Etenkin keskusteluanalyytikkojen piirissä on tunnetusti suosittu luonnollisen 

aineiston (naturally occuring data) käyttöä (ks. Heritage 1988, 130–131) ja pohdin, mitä se 

tarkoittaa oman aineistoni kohdalla. Toisessa osassa tarkastelen niin sanottuja perinteisiä eettisiä 

kysymyksiä, joihin lukeutuu esimerkiksi tutkimuksen mahdollinen osallistujien oikeus saada 

päättää/tietää tutkimukseen osallistumisesta. Kolmas ja neljäs osa toimivat linkkeinä ja 

pohjustuksina analyysiini, sillä niissä pohdin omaa asemaani, positiotani tutkijana ja viimeisessä 

alaluvussa esitän meodologisten valintojen esittelyn jälkeen tarkentuneet tutkimuskysymykseni 

luvun 1.1 alustavista tutkimuskysymyksistä.  

                                                
45 Homoiltoja pääsee katsomaan Ylen nettisivujen, www.yle.fi, kautta valitsemalla ”elävä arkisto”, suora linkki 
Homoiltoihin on: http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=5&ag=111&t=1050&a=9543. 
46 Katso tarkat ohjelman tiedot, juontajien ja osallistujien nimet Liite 1 ja tiivistelmä homo-, lesbo- ja biseksuaaleja 
koskevasta lainsäädännöstä Liite 2.  
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Luonnollista vai luonnotonta aineistoa? 

Aineistoani voi kutsua luonnollisesti aineistoksi siinä mielessä, että se on olemassa minusta, 

tutkijasta, riippumatta (ks. Potter 1997, 148–149; Silverman 2010, 131–132; 2001, 159). 

Luonnollisella aineistolla tarkoitetaan jossakin määrin kuitenkin myös, että ”sitä ei ole koskettu 

ihmiskäsin” (Silverman 2001, 159; Speer 2002a, 516); se on puhuttu ja esitetty 

vuorovaikutustilanteessa, jonka osallistujat eivät tiedä kenenkään muun, kuin heidän itsensä 

kuulevan ja näkevän heidän vuorovaikutustilannettaan. Tästä näkökulmasta katsottuna aineistoni 

taas on kaikkea muuta kuin luonnollinen; vaikka osallistujat eivät iltoihin osallistuessaan tienneet, 

että juuri minä tulen tekemään heidän esiintymisestään myöhemmin Pro Gradu -tutkielmaa, he 

olivat tietoisia kameroista, julkisuudesta ja suuresta yleisöstä, joka suorassa lähetyksessä hetki 

hetkeltä arvioi heidän puhettaan, eleitään ja olemustaan. Potter (2002) on mielestäni oikeassa siinä, 

että luonnollisten aineistojen käyttö on hyvä asia, jos siihen vain on mahdollisuus (emt, 540). 

Yhdyn kuitenkin Speerin (2002a) huomioon, että luonnollisen ja ”epäaidon” aineiston 

vastakkainasettelua ei kuitenkaan tulisi korostaa sillä tärkeämpää on se, miten aineistoa käytetään 

(Emt, 518 – 520; ks. myös Potter 1997, 149). Aito/epäaito tai luonnollinen/luonnoton-erottelu on 

mielestäni enemmän jatkoa niille vastakkainasetteluille, joita – kuten edellisessä luvussa kerroin – 

pyrin tässä tutkimuksessa vastustamaan ja purkamaan. Kuten luvussa 2.1 mainitsin, 

keskusteluanalyyttisestä näkökulmasta Homoillat rakentuvat osaksi institutionaalista 

keskusteluperinnettä, joka ei sinänsä kuitenkaan tarkoita mitään arkikeskustelua epätyypillisempää 

tai ”luonnottomampaa” (Nuolijärvi & Tiittula 2000, 14). Homoillat ovat tärkeä ja paljon julkisuutta 

osakseen saanut kulttuurituote, jossa esitetyt argumentit on tarkoitettu suurelle yleisölle. Juuri 

tämän suuren julkisuuden takia on erittäin tärkeää analysoida, minkälaiseksi koko Homoiltojen 

konsepti on asetettu ja minkälaisia argumentteja ja miten niissä esitetään. Taustalla on ajatus, että 

analysoimalla niitä tekemisen tapoja, joita illoissa esiintyy, voin paljastaa niitä ilmeitä, eleitä ja 

sanatekoja, jotka ovat tällä hetkellä uskottavia kulttuurissamme.  

Perinteisiä eettisiä kysymyksiä 

Aineistoni julkinen erityislaatu oikeastaan pakenee monia perinteisiä tutkimuseettisiä kysymyksiä, 

esimerkiksi yksityisyyden suojan takaamisen, henkilöllisyyden tunnistamattomuuden ja 

tutkimusaineiston tekijänoikeuden periaatteita (ks. Kuula A. 2006, 72–86). Ristiriitaa tässä aiheuttaa 

kaksi tutkimuseettistä perusperiaatetta, jotka Kuula A. (emt.) mainitsee: se että ihmisiä ei saa tutkia 

salaa ja heidän tulee saada vapaaehtoisesti valita tutkimukseen osallistumisestaan (emt, 86–87). 

Periaatteessa tutkimuksessani kumpikin näistä jää toteutumatta; Homoiltoihin osallistuvat eivät 
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tiedä, että juuri minä teen tutkimusta Homoilloista ja täten he eivät voi vapaaehtoisesti valita, 

haluavatko osallistua tutkimukseen vai ei.  

Nämä periaatteet mielestäni kuitenkin muuttuvat, kun on kyse paljon julkisuutta saaneesta 

ajankohtaisohjelmasta, johon osallistuneet keskustelijat ovat keskustelemaan tullessaan tienneet, 

että heitä kuvataan suorana lähetyksenä ja heidän sanomisensa kuulee suuri katsojayleisö47. 

Homoillat ovat julkisia mediatuotteita, jotka ovat yhä edelleen (16.12.2011) kaikkien katsottavissa 

Ylen Elävästä arkistosta. Mielestäni tärkeimmiksi tieteellisiksi normeiksi (ks. Kuula A. 2006, 34–

35) oman tutkimukseni kohdalla nousevat avoimuus ja (itse)kriittisyys: pyrin tuomaan avoimesti 

esiin ne perusteet, joista johdan päätelmiäni ja arvioimaan niitä itsekriittisesti – tämän lisäksi 

näkyville laitetut aineisto-otteet antavat myös lukijoille mahdollisuuden tulkintani kriittiseen 

arvioon.  

Tutkijan positioni 

Homoiltoihin osallistuneiden ääni pääse kuuluviin vain minun tulkintani kautta; vaikka se on 

huolellisesti perusteltu, joku muu voisi tehdä Homoilloista omastani poikkeavia tulkintoja. 

Taustalla lepäävänä motiivinani vaikuttaa myös vahva emansipatorinen tavoite. Seuraten Sanna 

Karkulehdon (2006a, 125–126) esimerkkiä voisin sanoa, että tutkimuksessani pyrin 

muutostavoitteelliseen poliittiseen otteeseen, jota voi määritellä vallitsevien ideologioiden ja 

oletusarvoisten merkitysten näkyväksi tekemiseksi.   

 

Konstruktionistisen maailmankuvan – mitä tässä tutkimuksessa seuraan – mukaisesti emme ikinä 

voi päästä merkitysjärjestelmämme ulkopuolelle; emme ikinä voi päästä kielen tai muiden 

eletekojen kautta ”maailmaan sellaisenaan” käsiksi. Tähän ei pysty edes tutkija, vaan myös 

(esimerkiksi) diskurssianalyysin tekeminen on eräänlaista tulkintaa maailmasta, oikeastaan tulkintaa 

tulkinnoista (ks. Gee 2011, 122). Haluan avoimesti korostaa, että historiallisen, konstruktionistisen 

maailmankuvan ottaminen tutkimuksen lähtökohdaksi on osaltaan myös ennakko-asenteellinen, 

sillä se itsestään selvästi olettaa, että esimerkiksi perhe, seksuaalisuus ja sukupuoli eivät ole 

essentialistisia. Konstruktionismi on myös eräänlainen suuri tarina, jonka on alati ymmärrettävä 

                                                

47 Tätä voi verrata esimerkiksi kandidaatintyöni aineistoon, joka koostui kymmenestä Tampereen seudun naispuoleisen 
papin haastattelusta koskien naiseutta ja kristinuskoa. Tämä aineisto tuli olevaksi vain minun, tutkijan, toimesta, ja 
haastattelutilanteet olivat kahdenkeskisiä, luottamuksellisia tapahtumia. Luottamuksellisuudella yleensä tutkimusta 
tehdessä tarkoitetaan niitä sopimuksia ja lupauksia, joita aineistonkäytöstä tutkittavien kanssa tehdään (Kuula A. 2006, 
88). Haastatteluja tehdessä sopimuksina olivat anonymiteetin säilyttäminen, tunnistamattomuus sekä se, että aineisto 
menee vain omaan, kandidaatin tutkielmaa koskevaan käyttööni. Näin ollen en voisi esimerkiksi tämän tutkimuksen 
yhteydessä tätä aineistoani enää käyttää, kysymättä haastattelemiltani papeilta uudelleen lupaa.  
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pysyä myös itsekriittisenä. Myös esimerkiksi Homoilloissa esitetään diskursseja, jotka lainaavat 

konstruktionistista diskurssia; myös konstruktionismia käytetään eräänlaisena retorisena keinona 

todellisuuden rakentamisessa, eikä oma tutkimukseni ole tämän ulkopuolella.  Aivan kuten Genneth 

Gergen (1994) myöntää, että myös hänen edustama sosiaalisen konstruktionismin ajatus on 

eräänlainen konstruktio maailmasta (emt, 76–77; Nikander 2001, 293).  

 

Tämä ei silti mielestäni johda siihen, että tutkimuksen tekeminen olisi yhtä tyhjän kanssa tai 

rinnastettavissa mihin tahansa arkipäivän tulkintaan. Rakentamani tarina ei voi olla minkälainen 

tahansa, vaan sen on pohjauduttava johonkin, minkä pystyn jollain tavalla todentamaan aineistosta. 

Etnometodologisen diskurssianalyysin periaatteiden mukaisesti yleispätevän tiedon sijaan 

tavoitteenani onkin perusteltu tulkinta (Suoninen 1999, 14). Pyrkimyksenäni on siirtyminen 

dynaamiseen objektiivisuuteen, joka perinteisestä objektiivisuuskäsityksestä poiketen myöntää 

objektin ja subjektin yhteyden, ja myös perustaa tai perustuu tälle yhteydelle (Keller 1988, 127). 

Tämä poikkeaa olennaisella tavalla perinteisestä, staattisesta objektiivisuus käsityksestä, jolle on 

ominaista oman tyylin tai oman itsen heijastumisen kieltäminen tutkimusta tehdessä (emt.)48. 

Tarkennetut tutkimuskysymykset 

 
Seuraavaksi esitän tarkennetut tutkimuskysymykseni (kohdat A–D). Kohdissa A–B esitän 

pääkysymysten lisäksi pienempiä kysymyksiä, joita tulen pohtimaan analyysissäni. Kysymyksissä 

on mainittu analyysissäni eniten huomiota saavia teemoja, mutta lista ei kuitenkaan ole kaiken 

kattava siinä mielessä, että näiden lisäksi myös muihin teemoihin tulen analyysissäni 

kurkottelemaan. Kysymysten A ja B jälkeen esitän sosiaalipsykologisten ja queer-teoreettisen 

metodologioinen ja menetelmien suhdetta analyysini tasolla esittävän kuvion (Kuvio 1), joka on 

peilattavissa suhteessa kysymyksiin A–B. Kysymykset C–D liikkuvat enemmän yleisellä, 

kokonaisvaltaisesti tutkimustani määrittävällä tasolla, joskin sosiaalipsykologinen ja queer-

teoreettinen näkökulma läpäisevät myös näitä. 

 

A. Sosiaalipsykologisen etnometodologisen diskurssianalyysin, keskusteluanalyysin ja 

retorisen sosiaalipsykologian näkökulma:  

                                                

48 Juha Varto (1992) on tehnyt samantapaisen erottelun välineellisen ja osallistuvan maailmankuvan omaavien 
tutkijoiden välille (emt, 15–16). Itse lukeudun jälkimmäiseen leiriin, sillä ajattelen, että tutkija ja tutkittava kuuluvat 
samaan (sosiaalisesti konstruoituun) todellisuuteen, enkä usko ”neutraalien tosiasioiden” tavoittamisen mahdollisuuteen 
(emt, 16).  
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A/1 Minkälaisia ajassa ja paikassa muuttuvia, mutta suhteellisen vakiintuneita diskursseja 

Ylellä vuosina 1996 ja 2010 esitetyissä ajankohtaisen kakkosen Homoilloissa rakennetaan 

seksuaalisuudesta, sukupuolesta ja perheestä? 

 

Onko havaittavissa, että diskurssit rakentuvat osaksi laajempaa kulttuurista keskustelua 

(intertekstuaalisuus) ja jos, niin miten tämä ilmenee? 

 

Onko sukupuolta, seksuaalisuutta ja perhettä koskevissa diskursseissa havaittavissa eroa vuosien 

1996 ja 2010 Homoiltojen välillä ja jos, niin minkälaista (käsitteiden historiallisuus)?  

 

Onko aineistosta havaittavissa selontekovelvollisuuden ilmenemistä? Jos, niin minkälaisia asioita 

kohdellaan selontekovelvollisuuden alaisina ja miten tämä ilmenee? 

 

Onko aineistosta havaittavissa arkaluonteisuuden rakentamista? Jos, niin minkälaisia asioita 

kohdellaan arkaluonteisina ja miten tämä ilmenee? 

 

Onko aineistosta havaittavissa orientoitumista yleisen toisen näkökulmaan? Jos, niin miten tämä 

ilmenee?  

 

A/2 Minkälaisia kulttuurikohtaisesti uskottavia retorisia vakuuttamisen keinoja käytetään?  

 

Miten ja mihin käyttötarkoituksiin eleitä ja ilmeitä rakennetaan (multimodaalisuus)? 

 

Miten puheen konkreettisen rakenteen (tauot, korostukset jne.) avulla rakennetaan todellisuutta 

(multimodaalisuus)?    

 

B. Queer-teoreettisia viitteitä käyttävä näkökulma:  

Minkälaisille taustaoletuksille Ylellä esitetyt Homoillat rakentuvat ja minkälaisia olemisen tai 

tekemisen muotoja ne mahdollisesti rajaavat ymmärrettävyyden ulkopuolelle? 

 

Millä tavoin toistettuja sukupuolittuneita ja seksualisoituja ruumiita kohdellaan ymmärrettävissä 

olevana tai ei-ymmärrettävissä olevana ja miten tämä ilmenee? 
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Minkälaisia ruumiin esittämisiä ja minkälaisia orientoitumisia (esimerkiksi puolesta/vastaan) 

Homoiltoihin osallistuneilta keskustelijoilta odotetaan ja minkälaisia taas ei kohdella 

ymmärrettävissä olevina? 

 

Ilmeneekö Homoilloissa implisiittistä ja/tai eksplisiittistä heteronormatiivisuutta ja/tai 

heteroseksismiä ja jos, niin miten?  

 

Rakentuuko Homoiltojen formaatti ja/tai rakennetaanko Homoilloissa vastakkainasetteluja, ja jos, 

niin minkälaiselle logiikalle ja taustaoletuksille nämä perustuvat? 

 

Seuraavaksi esitän Kuvion 1, jossa hahmottelen sosiaalipsykologisten ja queer-teoreettisten 

viitteiden suhdetta analyysissäni. On hyvä huomioida, että kuvio on pelkistetty eikä konkreettisen 

analyysin tasolla missään nimessä näin yksinkertainen. 

                                       

                                                          Maailman sosiaalinen, 

                 historiallinen ja kulttuurillinen 

                 rakentuneisuus (A&B) 

 

 

Poissaolojen ja haitallisten    Tässä ajassa ja paikassa 

vastakkainasettelujen       uskottavien diskurssien 

tunnistaminen: mitä     ja vakuuttamisen 

olemisen muotoja ei      keinojen tunnistaminen (A) 

kohdella ymmärrettävissä 

olevana (B) 

 

 

           Diskurssien ja vakuuttamisen  

           keinojen logiikan paljastaminen  
 
           ja purkaminen (A&B) 
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Kuvio 1. Sosiaalipsykologisten ja queer-teoreettisen metodologioiden vuorovaikutteinen suhde 

analyysissä49 

 

C. Tutkimuksellani on teoreettisia ja metodologisia tavoitteita, jotka itse asiassa kiteytyvät 

edellä esitetyssä Kuviossa 1: tavoitteet koskevat hyvin vähän tähän mennessä yhdistettyjen 

perinteiden – sosiaalipsykologisen diskurssin tutkimuksen, feministisen tutkimuksen ja 

queer-teoreettisten työkalujen – yhdistämistä. Olen edellä, luvuissa 1–2 punonut verkkoa 

näiden suuntausten välillä teorian tasolla, mutta vasta seuraavassa, luvun 3 analyysissäni 

selviää, miten suuntaukset toimivat yhdessä konkreettisella, analyysin tasolla.  

 

D. Yksi tutkimukseni tärkeä tavoite on tutkimukseni ja siinä saatujen tulosten liittäminen 

tämänhetkiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja poliittiseen ilmapiiriin; kuten jo 

tutkimukseni ensimmäisessä luvussa (1) esitin, tämän tutkimuksen oikeastaan tärkein tavoite 

on jatkokeskustelun ja ajatuksien herättäminen. Pyrin rakentamaan työstäni keskustelevan 

läpi koko tekstin, mutta pohdin tutkimustani suhteessa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja 

ilmapiiriin erityisesti viimeisessä luvussa (4). 

 
Seuraavaksi (luvussa 3) siirryn konkreettiseen analyysiini. 

3 Diskurssit ja vakuuttamisen keinot vuosien 1996 ja 2010 
Homoilloissa 
Tässä luvussa analysoin vuosien 1996 ja 2010 Homoilloista löytämiäni kulttuurikohtaisesti 

uskottavia diskursseja ja retorisia vakuuttamisen keinoja, joiden kautta diskursseja rakennetaan. 

Diskurssit ovat luonnollisuusdiskurssi (luku 3.1), sairaus-, poikkeavuus-, rikkinäisyysdiskurssi 

(luku 3.2), perinteinen perhe ja yhteiskunnan jatkuvuus -diskurssi (luku 3.3), lapsen etu -diskurssi 

(3.4), tasavertaisuus- ja ihmisoikeusdiskurssi (luku 3.5), kristinusko- ja raamattudiskurssi (luku 

3.6), rakkaus- ja tunnediskurssi (luku 3.7) sekä epädiskurssi, eli poissaoloja (luku 3.8). Analysoin 

näistä jokaista erikseen ja esitän niistä aineistoesimerkkejä, jotta lukija voi itse arvioida kriittisesti 

niistä tekemiäni päätelmiä. Mielestäni tämä on tärkeää, sillä yksi tutkimuskysymykseni koski 

nimenomaan vuosien välistä vertailua. Tilan säästämiseksi joissain kohdissa kuitenkin esitän 
                                                
49 Haluan edelleen korostaa, että todellisuudessa molemmat näkökulmat ovat läsnä kaikissa kysymyksissä, sillä kuten 
olen edellä (erityisesti luvussa 2.3) esittänyt, queer-teoreettinen ja sosiaalipsykologinen näkökulma kietoutuvat 
erottamattomasti yhteen ajattelussani. Esimerkiksi kohdan A/1 alakysymyksen ”Onko sukupuolta, seksuaalisuutta ja 
perhettä koskevissa diskursseissa havaittavissa eroa vuosien 1996 ja 2010 Homoiltojen välillä ja jos, niin minkälaista 
(käsitteiden historiallisuus)?” olisi aivan hyvin voinut laittaa myös queer-teoreettis -painotteisten kysymysten alle, sillä 
myös queer-teoriassa korostetaan käsitteiden historiallisuutta.  

https://tamcat.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=2&ti=1,2&Search%5FArg=kangasvuo%20jenny&Search%5FCode=NAME%5F&CNT=15&PID=UiWQ6NWQ0OT2oJiZ17oXYQIU7gU3&SEQ=20110207173616&SID=2
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aineistoesimerkin vain toiselta vuodelta; näissä tapauksissa olen tulkinnut, että kyseinen diskurssi 

on relevantti nimenomaan sen vuoden Homoillassa, josta esimerkki on. On myös hyvä tuoda esiin, 

että tässä esittämäni diskurssit eivät ole ainoita tästä aineistosta todennettavissa olevia diskursseja ja 

ne eivät myös lähellekään ole niin selvärajaisia, kuin miltä saattaa vaikuttaa tekemieni erottelujen 

perusteella. Päinvastoin – enemmän voisi sanoa, että nämä diskurssit limittyvät toisiinsa ja saattavat 

osittain olla myös päällekkäisiä. Haluan myös korostaa löytämieni diskurssien intertekstuaalisuutta; 

samoja tapoja käsitteellistää esimerkiksi seksuaalisuutta esiintyy myös esimerkiksi tutustumassani 

lähdekirjallisuudessa ja omassa työssäni.  

 

Löytämiäni vakuuttamisen keinoja oli hyvin monia ja kaikille en millään tilan puutteen vuoksi 

kyennyt antamaan suurta huomiota. Löytämiäni vakuuttamisen keinoja olivat esimerkiksi 

vastakkainasettelut, me -henki, mutta -erottelu, tieteelliset tutkimukset, ammattinimike, suora ja 

epäsuora lainaaminen, yleinen tieto, metaforat, oma kokemus tai henkilökohtainen usko, 

rinnastukset, kvantitatiivinen vakuuttaminen, kolmen lista, naurulla tekeminen, ääri-ilmaisut, 

nippelitieto, eleillä ja ilmeillä tekeminen, tiedon asteella leikittely ja tuleviin argumentteihin 

ennakolta varautuminen. Näitä ja muita vakuuttamisen keinoja käsittelen aina jokaisen esimerkin 

kohdalla silloin, kun ne tulevat kysymykseen. Eleiden ja ilmeiden analysoinnista haluan vielä 

mainita, että hyvin monissa otteissa kuvakulma ei pysy puhujan kohdalla kovin kauaa. Tästä syystä 

en kykene analysoimaan kasvojen ilmeitä ja muita eleitä kokonaisvaltaisesti jokaisessa esimerkissä 

ja niiden analysoiminen painottuu esimerkkeihin, joissa kuvakulma tämän mahdollistaa ja tilan 

säästämiseksi painotan myös kohtia, joissa eleet ja ilmeet ovat korostuneita. Tämä on hyvä tuoda 

esiin, ettei synny vaikutelmaa, että kohdissa, joissa en kerro mitään eleistä ja ilmeistä niitä ei 

mahdollisesti olisi lainkaan.   

3.1. Luonnollisuusdiskurssi 

”Luonnollinen” on tässä ajassa ja paikassa aivan erityisen vahva diskurssi, sillä se kietoutuu hyvin 

moneen ulottuvuuteen. Luonnollistamisella tai esidiskursiiviseksi tekemisellä (ks. edellä luku 1.3) 

tarkoitan, miten asioita tehdään ikään kuin ne olisivat olemassa olevia faktoja. Todellisuudesta 

annettu versio, joka konstruktionistisesta maailmankuvasta käsin on aina tulkinta maailmasta, 

yritetään saada näyttämään maailman neutraalilta kuvaamiselta (ks. Edwards & Potter 1992, 104–

105). Luonnollistamiseen pyritään erilaisilla tekemisen tavoilla, joiden avulla oma versio 

maailmasta yritetään saada näyttäytymään ”siltä oikealta” versiolta maailmasta. ”Luonnollinen” 
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toimii aineistossani kuitenkin myös eksplisiittisenä diskurssina, jonka kautta sukupuolia, 

seksuaalisuuksia ja perhesuhteita merkityksellistetään50.  

 

Väitöskirjassaan Marko Salonen (2005) halusi selvittää, miten seksuaalista normaaliutta tehdään 

diskursiivisesti sekä miten itsemäärääminen kytkeytyy seksuaalisen normaaliuden diskursiiviseen 

tekemiseen (emt, 15). Tutkimuksessaan hän pohtii kolmea luonnollisuuden ulottuvuuden 

käsiteparia, jotka koen oman työni kannalta hyödyllisiksi. Hän erottelee toisistaan käsiteparit: 

luonnollinen–luonnoton (biologia), laillinen–laiton (oikeusjärjestykselliset funktiot) sekä oikea–

väärä (moraali) (emt, 22). Omasta aineistostani havaitsin, että laillisuuteen oikeusjärjestelmällisinä 

funktioina ei varsinaisena diskurssina viitattu lainkaan, vaan laki liittyi luonnollisuuteen toisaalta 

Luonnon lakina, heteroseksuaalisena luonnonjärjestyksenä ja toisaalta Jumalan lakina, jossa 

luonnollisuus liitettiin luomiseen, Jumalan luomistyöhön. Näin Salosen (2005) havaitsema 

oikeusjärjestelmällinen funktio omassa aineistossani oikeastaan kietoutui hänen kahteen muuhun 

vastinpariinsa; Luonnon laki liittyi luonnollinen–luonnoton vastinpariin ja Jumalan laki oikea–väärä 

vastinpariin. Tulkitsen, että luonnollisuus oikeusjärjestelmällisenä funktiona jäi pois, sillä 

molemmissa Homoilloissa oli nimenomaan kyse (maallisten) lakien potentiaalisesta muutoksesta; 

laeista siis toki puhuttiin ja esimerkiksi muissa maissa käyttöönotettuja lakeja otettiin 

vertailukohteeksi, mutta siitä ei muodostunut varsinaista diskurssia.  

 

Näiden kahden lisäksi luonnollisuus liitettiin Homoilloissa ainakin vielä luonnolliseen geneettisenä 

ja luonnolliseen luonnossa olevana, mutta koska näitä diskursseja esiintyi huomattavasti vähemmän 

kuin luonnollista luonnonjärjestyksenä ja luomistyönä, jätän nämä mielenkiintoiset diskurssit tässä 

työssä käsittelemättä, joskin luonnollinen luonnossa olevana tulee esiin esimerkissä 1. Myös 

Charpentier (2001a) löysi lehtiaineostostaan monenlaisia luontoon liittyviä diskursseja ja hänen 

tapansa jakaa ”luontodiskurssi” jakaantui neljään ulottuvuuteen; luonto biologisena perustana, 

jonakin ihmiseen olennaisesti kuuluvana, luonnossa tapahtumisena sekä lasten saamisen 

mahdollisuutena (Charpentier 2001a, 59). Näistä luonto biologisena perustana vastaa pitkälti omaa 

luonnollinen geneettisenä -diskurssiani ja luonto luonnossa olevana on itselläni täysin sama. Myös 

Charpentierin (emt.) paikantamaa diskurssia luonto lapsen saamisen mahdollisuutena sivuttiin 

                                                

50 On hyvä kuitenkin huomioida, että diskurssin (luonnollinen) ja tekemisen tavan (luonnollistaminen) erottaminen 
käytännössä on lähes mahdotonta, sillä myös diskurssi itsessään on tekemistä eikä totuuden kuvausta sellaisenaan. 
Diskurssit ovat ajassa ja paikassa uskottavia ymmärryksenkimppuja, tekemisen tavat taas konkreettisia vakuuttamisen 
keinoja, esimerkiksi vastakkainasettelun rakentaminen on tällainen. Diskurssit ja retoriset keinot ovat toisistaan 
erotettavissa vain teoreettisesti; myös diskurssit ovat olemukseltaan retorisia eli argumentatiivisia (Billig 1991, 1, 3; 
Edwards 1997, 8; Wooffitt 2005, 95–96). 
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omassa aineistossani (ks. esimerkki 4). Charpentier (emt.) käsitteli omaa luonnollinen luomistyönä 

vastaavaa diskurssia erikseen, nimellä ”Luonto ja Jumala” (emt, 66–68). Charpentierin (emt.) 

löytämät diskurssit luonnosta kietoutuvat monella tasolla omiin diskursseihini, mikä mielestäni 

vahvistavaa havaintoa luonto- ja luonnollisuusdiskurssien moninaisuudesta ja kulttuurisesta 

uskottavuudesta. Seuraavaksi esitän aineistossani suosituimmista luonnollisuus -diskursseista 

(luonnollisuus luonnonjärjestyksenä ja luonnollisuus luomistyönä) aineistoesimerkkejä molemmilta 

vuosilta. 

Luonnollinen heteroseksuaalisena luonnonjärjestyksenä 

Ensimmäinen esimerkki on vuodelta 1996 ja se esittää luonnollinen luonnonjärjestyksenä -

diskurssia. Puhujina ovat naisjuontaja (JN) ja Leena Löyttyniemi (LL). Ohjelmiin osallistujien 

tarkemmat tittelit löytyvät liitteistäni Liite 1.    

 
 1 JN: niin no tietysti vois kysyä myöskin sen kysymyksen et jos me kauhistelemme pelkäämme  
 2 sitä (0.5) homo ja lesboparien lapset tulee (.) itsekin homoja ja lesboja niin onko se nyt sitten  
 3 niin kauhistuttava asia  
 4 LL: mä en edes [pel]kää,  
 5 JN:                    [onk]o 
 6 LL: =sitä vaan (.) vaan tää mun ajattelu lähtee siitä että (0.5) mikä on niinkun luonnonjärjestys  
 7 (0.5) kyllä se nyt kaikkialla […¤elävässä luonnossa¤..] 
 8 RH:                                      [luonnossa on niin monenl]aisia@ 
 9 PS: luonnossa ei oo avioliittoja  
10 LL: (.) ei mut luonnossa lapset syntyy kahden eri sukupuolen, 
11 PS: niin ne syntyy [kuule,]  
12 LL:                        [¤työ tu]loksena¤ 
13 PS: niin ne syntyy kuule homoliitoissakin usko pois vaan> 
 
Esimerkki 1. Heteroseksuaalisuus luonnonjärjestyksenä, vuosi 1996 
 
Otteen alussa on mielenkiintoista, miten Leena Löyttyniemi (LL) ottaa juontajan kysymyksen 

itselleen kohdistuvaksi aloittamalla lähes heti kysymyksen perään ja ottamalla henkilökohtaisen 

position ”mä”. Nauhoituksesta ei näe, keneen juontaja katsoo, mutta mikään otetta edeltävä ei anna 

ymmärtää, että kysymys ei olisi asetettu koko studioyleisölle; LL ei tässä esimerkiksi ole ollut 

äänessä vähään aikaan. Juontajan kysymys riveillä 1–3 on hyvin rajaava ja retorisesti esitetty niin, 

että siihen ei oikeastaan ole mahdollista vastata kuin kieltävästi. Sanan ”onko” kohdalla juontajan 

toinen käsi tekee pienen ojentavan liikkeen, ikään kuin ”heittäen pallon” yleisölle ja sananparsi 

”niin kauhistuttava” on esitetty hidastaen ja painokkaasti. Kysymyksen voi tulkita peräti 

kannanotoksi, vetoavaksi kysymykseksi, jonka voimaa lisää vielä kysymyssanan toisto rivillä 5. 

Juontaja näyttää vahvasti rakentavan kysymykseen tulevan vastauksen preferenssiksi, että 

homoseksuaalisuus ei ole ”niin kauhistuttava asia”. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten juontajien 
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kysymykset ovat aineistossani hyvin avoimen ohjailevia ja seuraavia puheenvuoroja rajaavia, ei 

mitenkään neutraaleja keskustelun ohjaajia ja kysymyksien kysyjiä (vrt. Aslama 1998, 162; 

Clayman 1992, 163).  

 

Koska kysymys on näin retorisesti rajaava, LL aloittaa kieltäytymällä tästä ehkä negatiiviselta 

näyttäytyvästi ”homoseksuaalisuuden pelkääjän” positiosta; myönnytys, jonka jälkeen on kuitenkin 

mahdollista aloittaa argumentointi toisesta näkökulmasta ilman, että tulee ehkä leimatuksi 

homofobiseksi. Tämä muistuttaa esimerkiksi Potterin & Wetherellin (2008, 126–127) ja M. 

Lehtosen (2009, 111–112) huomaamaa kaavaa, jossa ensin kieltäydytään jostain kategoriasta, jonka 

jälkeen ”mutta” sanaa apuna käyttäen voidaan sanoa jotain hyvinkin ongelmallista. Tämän ”ei 

minulla ole mitään vastaan x:ää, mutta..” kaavan retorinen voima perustuu siihen, että kun on ensin 

sanouduttu irti jostain negatiivisesta kategoriasta, esimerkiksi ”en ole homofobinen”, tämän 

toteamuksen siivittämänä voidaan sen jälkeen sanoa jopa jotain hyvin ongelmallista koskien 

homoseksuaaleja ilman, että tulee määritellyksi homofobikseksi. LL käyttää tässä ”mutta” sanan 

sijaan sanaa ”vaan”, mutta periaate on samantapainen; ensin LL kieltäytyy negatiiviselta 

kategorisoimiselta, jonka jälkeen hänen tuleva kommenttinsa on hyvin heteroseksistinen. 

Aineistossani on hyvin paljon tämän kaltaisia argumentoinnin kaavoja, jossa ensin ”tullaan vastaan” 

(joko myöntymällä tai kieltäytymällä), jonka välittömässä läheisyydessä sanan mutta (tai vastaava) 

jälkeen ilmaistaan argumentti täysin vastakkaiselta kannalta. Mielenkiintoinen tässä esimerkissä 1 

on LL:n käyttämänä sana edes rivillä 4, joka implisiittisesti jättää jonkinlaisen ajatuksen siitä, että 

pelolle voisi olla jotain syytä, mutta ”edes sitä” hän ei pelkää.   

 

LL lausuu sanan ”luonnonjärjestys” painokkaasti niin, että puheen tahti hetkeksi hidastuu. Hänen 

päänsä nyökkää alaspäin niissä kohdissa, missä painotuskin näkyy, sanan ensimmäisessä ja 

kolmannessa tavussa. Rivillä 7 ”kyllä se nyt kaikkialla” tekee vaikutelman luonnonjärjestyksestä 

jonain universaalina, jokaisen tiedettävissä olevana asiana, jota ei tarvitse sen enempää selittää.  

Tämän sanottuaan LL kääntää päätään vasemmalle, ikään kuin halutakseen jatkaa, mutta ”ei löydä 

sanoja”; tämä ele osaltaan tukee luonnonjärjestyksen rakentamista ”itsestään selvänä tietona”. 

Mielenkiintoista on, miten heti sanottuaan väitteensä, LL kohtaa vastarintaa, jossa tulee esiin 

luonnollisuus-diskurssin monimuotoisuus; sillä voi oikeastaan sen eri aspekteihin vedoten perustella 

toisilleen täysin vastakkaisia asioita. Rainer Hiltunen (RH) vetoaa rivillä 8 luonnossa ilmenevien 

asioiden moninaisuuteen, jossa tulkintani mukaan rakennetaan diskurssia luonnollisesta jonain 

konkreettisesti luonnossa olevana; luonnollinen on jotain esimerkiksi eläinten ja eliöiden parissa 

esiintyvää. Sanoessaan tämän RH hymyilee, ja lopuksi hieman nauraa äänettömästi, ja koska hänen 
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kasvojaan näytetään, on mahdollista havaita, että tämä hymyily jatkuu koko esimerkin ajan ja se 

yltyy, kun Pirkko Saisio (PS) rivillä 9 sanoo, ”luonnossa ei ole avioliittoja”. Rivillä 13, jossa PS, 

taistellessaan suunvuorosta LL:n kanssa, sanoo ”niin ne syntyy kuule homoliitoissakin usko pois 

vaan” myös hänen äänestään on kuultavissa ”leikkimielinen” äänensävy. Näiden vastakommenttien 

”humoristinen säväys” ei välttämättä tarkoita, että RH ja PS olisivat ”oikeasti” huvittuneita 

kuullessaan hauskan jutun, vaan tulkitsen että he eleillään ja ilmeillään yhdessä rakentavat LL:n 

kommentista huvittavaa, yrittäen näin tehdä siitä naurunalaisen, ”ei vakavasti otettavan”. Tätä tukee 

vielä PS: rivin 13 kommentin loppu ”usko pois vaan”, josta saattaa olla tulkittavissa hieman 

ivallinen sävy. Tämä ei siis tarkoita sitä, että PS:n ja RH:n liittoutuminen yhteen ja LL:n 

yrittäminen saada näyttäytymään naurettavassa valossa olisi mitään tietoista tai suunniteltua, se on 

osa vuorovaikutusta, joka rakentuu hetki hetkeltä. LL ei näytä kohtelevan asiaa naurunalaisena, 

vaan väittely myös jatkuu tämän aineistoesimerkin jälkeen.  

 

Tästä esimerkistä voi tehdä muutaman, oikeastaan koko aineistoa kuvaavan havainnon. Ensinnäkin, 

tässä näyttää pätevän Billigin (1987, 2–3, 71–74) huomio, että jokaiseen väitteeseen on mahdollista 

rakentaa aivan yhtä pätevä vastaväite; väitteeseen ”luonnonjärjestys on heteroseksuaalinen” voi 

aivan yhtä pätevästi esittää vastaväitteen vetoamalla luonnon moninaisuuteen. Tämä 

argumentoinnin moninaisuus koskee erityisen selkeästi luonnollisuus-diskursseja, mutta pätee myös 

muiden diskurssien kohdalla. Toiseksi, ei-sanallisilla eleillä on tämänkaltaisessa aineistossa, jossa 

puhujia on monta, puheaika rajattua ja mielipiteet eroavia, äärimmäisen tärkeä rooli, sillä silloin 

kuin itsellä ei ole puheenvuoroa, on kuitenkin kyettävä jotenkin ilmaisemaan kantansa siihen, mitä 

toinen sanoo. Tämä kertoo myös osaltaan Homoiltojen keskustelun intensiivisyydestä. RR sanoi 

tässä esimerkissä vain yhden kommentin, mutta hänen ilmeensä oli hyvin tärkeässä roolissa, PS:n 

tukena, LL:n kommentin tekemisessä ”ei vakavasti otettavaksi”. Kolmanneksi, liittoumien 

tekeminen on yksittäisissä väittelytilanteissa yleistä, mikä entisestään korostaa ohjelmista paistavaa 

vastakkainasettelua homoliittojen puoltajien ja vastustajien välillä. Erilaisista taustoistaan 

huolimatta molemmat vastapuolet (oikeuksien kannattajat ja vastustajat) näyttäytyvät ikään kuin 

joukkueina, joiden jäsenet kannustavat ja tukevat toisiaan.  

 

Samantyyppistä argumentointia esiintyy myös vuoden 2010 Homoillassa, tällä kertaa puhujana on 

Pasi Turunen (PT). 

 

 1 PT:…myönnettäköön et tää on (.) vähän karkea ja ajattelematon tämmönen eläinvertaus mut se  
 2 herättää meis sen kysymyksen et mitä avioliitto todellisuudessa oikeestaan on (0.5) ja jokainen  
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 3 tajuaa et se ei kuulu (0.5) öö (0.5) ihmisten ja eläinten välisiin suhteisiin se kuuluu ihmisten  
 4 välisiin suhteisiin (0.5) ja mun mielestä tää sotii semmosta< (0.5) ää (.) ajatusta vastaan et  
 5 avioliitto ois vain täysin jotain ihmisen (.) vapaasti määriteltävää (.) niin kuin oikean puolen tai  
 6 vasemman puoleinen liikenne (.) ja näin voidaan (.) jo (.) tulla myöskin siihen että et sillon (.) öö              
 7 ihmisten välisissä suhteissa se ei kuulu (0.5) samaa sukupuolta olevien välille (0.5) niin kuin se  
 8 kuuluu eri sukupuolta olevien välille> 
 9 JM: miten perustelet tätä näkemystä 
10 PT: no (.) juuri tällä (.) niinkun äskön äskön sanoin ¤me¤ meis syntyy semmonen intuitiivinen 
11 oivallus että avioliitto on jotain tiettyä (0.7) se ei voi olla mitä tahansa esimerkiks ihmisten (.) tai 
12 eläinten tai ihmisten tai koneiden välinen asia (0.5) ja näin ollen ei voida sanoo et se myöskään 
13 ihmisten välillä välttämättä olis ihan mitä tahansa (0.5) se kuuluu (0.5) ##luonnonjärjestykseen 
14 (.) tämmäseen heteroseksuaaliseen luonnonjärjestykseen aivan niin kuin painovoima ja (.) sen  
15 mukaan täytyy mennä>  
 
Esimerkki 2. Heteroseksuaalisuus luonnonjärjestyksenä, vuosi 2010 

 

Puheenvuoron alussa (PT) viittaa Pentti Oinosen eduskunnan istunnon lausuntoon, jossa verrattiin 

samaa sukupuolta olevien avioliittoa haluun avioitua ”rakastamansa hauvelin kanssa”. Tämä 

esimerkki näytettiin Homoillan alussa. Sanoutumalla ensin irti (rivillä 1) tämän eläinvertauksen 

”karkeudesta” ja ”ajattelemattomuudesta” PT ottaa siihen hieman etäisyyttä. Näin luotuaan tilaa 

omalle puheenvuorolleen ja suojeltuaan kasvojaan mahdollisilta negatiivisilta leimoilta, hän voi 

aloittaa oman argumenttinsa, joka kuitenkin ponnistaa juuri tästä eläinvertauksesta. Rivillä 2 PT 

ilmaisee, miten asia herättää meissä kysymyksen, mitä avioliitto oikeastaan; kyse ei siis ole vain 

PT:lle itselleen heräämästä kysymyksestä, vaan kysymys herää ”kaikissa meissä” – tämän voi 

tulkita viittaavan kaikkiin ihmisiin ylipäätään. Tätä tukee seuraava, retorisesti voimakas ilmaus 

”jokainen tajuaa”. Tämä on siis yleinen tieto, jonka ”jokainen tajuaa”, tämänkaltaiseen yleiseen 

tietovarantoon viittaaminen on ylipäätään aineistossani paljon käytetty retorinen keino. Tämä 

”jokainen tietää” viittaa implisiittisesti myös siihen, että yksilöt, jotka eivät ”tiedä” tätä asiaa, ovat 

ehkä yksittäisiä, tietämättömiä yksilöitä, sillä kyseessä on jokapäiväinen, arkitieto. Samalla 

periaatteella ratsastaa myös riveillä 10–11 sananparsi ”intuitiivinen oivallus”. Intuitiivisuus myös 

ajatuksellisesti viittaa johonkin, joka on sisäsyntyistä; olemme ”syntyneet tietämään tämän asian”. 

 

Vasta monen esimerkin ja rinnastuksen (riveillä 3–6) jälkeen PT pääsee itse argumenttiinsa eli 

siihen, että avioliitto ei kuulu samaa sukupuolta olevien välille niin kuin se kuuluu eri sukupuolta 

olevien välille (rivit 7–8). Tämä on aineistossani yleistä; retoriset keinot; selonteot, ja perustelut, 

esitetään usein ennen itse argumenttia; tämän voi tulkita niin, että vastaväitteet tulevaan 

argumenttiin ovat odotettuja ja niihin orientoidutaan jo etukäteen. Argumenttia ennen (rivit 2–3) PT 

luo yhteistä pohjaa tukeutumalla asiaan, jonka ”jokainen voi allekirjoittaa” (Billig 2008, 148; 
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Jokinen, Arja 1999b, 139). Tämä yhteinen pohja on eläinten ja ihmisten välisten suhteiden 

mielettömyys. On kulttuurisesti uskottavaa vedota tähän, sillä varmasti melkein jokainen tässä 

historiallisessa kontekstissa on sitä mieltä, eläinten ja ihmisten väliset (eroottiset tai rakkaus-) 

suhteet eivät ole sopivia ja ne ovat yhteiskunnassamme suuri tabu; voisi sanoa, että tämä on tämän 

hetkinen yleistetyn toisen eli kulttuurin jäsenen yleensä asenne ihmisten ja eläinten välisiin 

suhteisiin. Kun yhteinen pohja on luotu, PT siirtyy minämuotoon; ”ja mun mielestä tää sotii 

semmosta ajatusta vastaan et avioliitto ois vain täysin jotain ihmisen vapaasti määriteltävää”. Tässä 

sana ”sotii” antaa mielikuvan avoimesta, väkivaltaisesta konfliktista; ajatukset, että eläinten ja 

ihmisten liitto ei ole sopiva ja se, että avioliitto olisi ”mitä tahansa” ovat avoimessa sodassa, 

konfliktissa keskenään. Näin kun kuulijat (kuvitteellisesti) myöntävät, että avioliitto ei ole ihmisten 

ja eläinten välinen asia, he ovat ristiriitaisuuden uhalla tavallaan pakotettuja myös myöntämään, että 

avioliitto ei ole mitä tahansa. Tämän retorinen voima juontuu eräänlaisesta ”yksi johtaa toiseen” 

taktiikasta, jonka kantavana voimana ovat asiat, joista jokainen voi olla samaa mieltä. Sanan 

”täysin” kohdalla on vielä vahva painotus ja hidastus, mikä rakentuu korostamaan sananpartta 

”vapaasti määriteltävää”. Vertauksen ”oikean tai vasemman puoleinen liikenne” riveillä 5–6 voima 

piilee siinä rakentuvassa kontrastissa; liikenne ja autot ovat maallisia, konkreettisia asioita tai 

esineitä, jotka eivät ole verrattavissa ihmisten väliseen rakkaussuhteeseen.      

 

Rivin 9 juontajan kysymys kyseenalaistaa näiden PT:n argumenttien voiman; se rakentaa tulkintaa 

PT:n puheenvuorosta pelkkänä väitteenä tai mielipiteenä, ei perusteltuna. Kysymyksen voi tulkita 

myös PT:n puheenvuoron uskottavuutta kyseenalaistavaksi ja näin PT siihen myös reagoi; 

sananparteen ”niin kuin äskön sanoin” sisältyy eräänlainen kannanotto juontajan kysymykseen, 

aivan kuin PT sanoisi ”miksi kysyt, koska juuri sen sanoin”. Tätä tulkintaa tukee myös rivin 10, 

”äskön” sanan toisto ja pieni änkytys; näin PT rakentaa tavallaan ”yllättyneisyyttä” 

lisäperustelupyyntöä kohtaan. Tämän jälkeen PT lisää argumentointiinsa hieman pökköä pesään; 

ilmaisu ”intuitiivinen oivallus” riveillä 10–11 on vielä asteen painavampi kuin ”jokaisen tajuaa” 

riveillä 2–3, sillä se viittaa synnynnäiseen tietoon, ja myös vertauksen taso (ihminen/eläin vrt. 

ihminen/kone) muuttuu vielä enemmän ei-inhimillistäväksi; ihmisen ja koneen mahdollisen suhde 

on ehkä vielä kyseenalaisempi asia yhteiskunnassamme kuin ihmisten ja eläinten välinen suhde.  

 

Kommentti huipentuu riveillä 14–15 ”luonnonjärjestykseen”, jota vielä tarkennetaan 

heteroseksuaaliseksi. Kuten vuoden 1996 esimerkin yhteydessä kävi ilmi, sanalla 

”luonnonjärjestys” on itsessään hyvin vahvaa retorista voimaa; tässä heteroseksuaalisuus siis 

rakennetaan yhtä luonnolliseksi, esidiskursiiviseksi ja elintärkeäksi kuin painovoima, joka on yksi 
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konkreettinen maapallolla elämisemme ehto. Painovoiman ja heteroseksuaalisen 

luonnonjärjestyksen rinnastaminen johtaa ajatuksellisesti siihen, että myös heteroseksuaalinen 

luonnonjärjestys rakentuu yhdeksi elämisemme ehdoksi ja tämä ehto on myös kyseenalaistamaton; 

”sen mukaan täytyy mennä” (rivi 15).  Tämä synnyttää deterministisen ajatuksen; heteroseksuaalista 

luonnonjärjestystä ei voida muuttaa, se on aina ollut ja tulee aina olemaan. PT näyttäytyy tässä 

tosiasioiden välittäjänä; heteroseksuaalinen luonnonjärjestys ei ole hänen henkilökohtainen 

mielipiteensä, vaan jotain, jonka ”jokainen (täysijärkinen) tajuaa” (ks. Jokinen, Arja 1999b, 140; 

Potter 1996a, 150). Tämän kommentin ehdottomuuden ja vaihtoehdottomuuden ottaa harteilleen 

luonto, ei PT; luonto on valikoiva ja se voi olla myös julma. Tästä nousee esiin myös havainto siitä, 

että vaikka eksplisiittisesti kaikkea homovastaisuutta vastustetaan, eräänlaiset ihmisen ulkopuoliset 

voimat, kuten luonto ja jumala, antavat mahdollisuuden argumentoida hyvin heteroseksistisiä 

diskursseja. Tämä on havaittavissa myös lukuisissa muissa aineistoni kohdissa. Kuten edellä 

(luvussa 2.3) esitin, heteroseksistinen puhe voi olla hyvin naamioitunutta ja hienojakoista, ei 

(pelkästään) suorien ja tunnistettavissa olevien vihapuheiden esittämistä (Speer & Potter 2002; 

2000). 

 

Seuraavassa esimerkissä (3) siirryn luonnollinen (Jumalan) luomistyönä -diskurssin analyysiin. 

Vuoden 1996 Homoillan otteessa puhujana on Lauri Jakkila (LJ).  

Luonnollinen (Jumalan) luomistyönä 

 1 LJ: ..raamattu sanoo (0.5) esimerkiks homo ja lesbosuhteista että ne on luonnonvastaisia (0.5)  
 2 koska kaks (.) naista tai kaks (.) miestä (0.7) öö ovat rakentaneet perheen ni raamattu sanoo (.)  
 3 roomalaiskirjeessä (.) aivan selkeästi että se on luonnonvastainen liitto (0.5) että ovat muuttaneet 
 4 luonnollisen luonnonvastaiseen (0.5) että ovat matelijan matelevaisten kaltaisia 
 
Esimerkki 3. Luonnollinen (Jumalan) luomistyönä, vuosi 1996 

  

Ennen tätä aineisto-otetta juontaja mies (JM) on kysynyt LJ:lta tarkennusta Raamatun 

syntikäsitykseen. Rivillä 1 mielenkiintoista on sana ”esimerkiks”, joka implisiittisesti rakentaa 

ajatusta, että homo- ja lesbosuhteet ovat vain yksi esimerkki kaikista niistä luonnonvastaisista 

suhteista, joita mahdollisesti on olemassa. Näin LJ rakentaa vaikutelman, että kyse ei ole mitenkään 

erityisesti juuri homo- ja lesbosuhteiden luonnottomiksi leimaamisesta; hänellä ei siis ole mitään 

juuri heidän suhteitaan vastaan, vaan bi-, homo- ja lesbosuhteet ovat ”yksi monista”. Rivillä 1, sana 

”luonnonvastaisia” tulee erityisen hitaasti ja painokkaasti, kuten seuraavatkin kohdat riveillä 3 ja 4, 

joissa sana toistetaan ja toisto itsessään myös toimii tässä eräänlaisena retorisena keinona (Jokinen, 

Arja 1999b, 154). Sana ”luonnonvastainen” on tulkittavissa itsessään suurta retorista voimaa 
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omaavaksi puhetavaksi; herää mielikuva, että kääntymällä vastustamaan itse Luontoa, kääntyy 

myös vastustamaan jotain hyvin suurta, pyhää ja ihmistä suurempaa vastaan. Kyse on jostain 

”ihmistä suuremmasta” voimasta, joka tässä esimerkissä on Jumalan sana; luonto kietoutuu Jumalan 

luomiseen. Ja koska Jumala on luonut luonnon haluamansa laiseksi, ei ihmisen tätä sovi 

kyseenalaistaa.  

 

Riveillä 1–2 LJ:n katse on ylhäällä ja naama peruslukemilla rivin 2 ”perheen” sanaan asti, jossa 

katse käy alhaalla silmät hieman siristäen. Rivien 2–3 ”raamattu sanoo roomalaiskirjeessä aivan 

selkeästi” LJ ottaa Raamattua referoivan position; hän ei siis enää puhu ”omalla äänellään” vaan 

yksinkertaisesti välittää sitä, mikä lukee Raamatussa. Sananparsi ”aivan selkeästi” antaa 

vaihtoehdottoman vaikutelman; toisintulkinnoille ei ole sijaa, sillä kyse on ”aivan selkeästä” asiasta. 

Katse on taas rivin 2 ”perheen” sanasta lähtien pysynyt ylhäällä, mutta riville 4 tultaessa JV:n 

sanoessa ”ovat matelijan matelevaisten kaltaisia”, katse laskee alas. Tästä katseen alas 

painumisesta, referoivasta luonteesta ja alkuvalmisteluista (sananparsi sanotaan vasta ihan loppuun) 

on tulkittavissa, että LJ kohtelee sanomistaan jonain potentiaalisesti kulttuurikohtaisesti 

kyseenalaisena, ja näiden varatoimenpiteiden avulla hän valmistautuu potentiaalisiin vasta-

argumentteihin.  

 

Tässä se, ettei väitettä esitetä omissa nimissä, vaan puhuja toimii ainoastaan argumentin (Raamatun 

sanan) välittäjänä, on tapa tuottaa neutraaliutta ja välttää joutumasta selontekovelvolliseksi 

(Clayman 1992; Jokinen, Arja 1999b, 136–137; Potter 1996a, 143). Erving Goffman (1981) on 

tähän liittyen erotellut toisistaan puheen konkreettisen esittäjän, jonka suusta sanat tulevat 

(animator), sanojen keksijän tai luojan (author) ja toimeksiantajan, jonka näkemyksiä esitetään 

(principal) roolit (emt, 144–145). Nämä kolme eri puhujan roolia eivät suinkaan aina täyty yhden 

puhujan kohdalla, vaan näiden kategorioiden vaihtelulla voidaan säädellä liittoutumisastetta sekä 

lainata jotain uskottavaa auktoriteettia. Tässä esimerkissä esimerkiksi riveille 3–4 tultaessa LJ 

esittäytyy vain Raamatun suorana lainaajana; hän on puheen konkreettinen esittäjä, mutta sanojen 

luojan ja toimeksiantajan rooli sysäytyy Raamatulle. Koska LJ ei ole keksinyt sanoja tai ole niiden 

toimeksiantaja, hän tavallaan välttää myös joutumasta selontekovelvolliseksi niistä. Tämänkaltaisia 

puhujan roolien vaihtelua käytetään hyvin paljon aineistossani vakuuttamisen ja neutraaliuden 

tuottamisen keinoina.   

 

Seuraava esimerkki (4) esittää luonnollinen (Jumalan) luomistyönä -diskurssia vuodelta 2010, 

puhujana Pentti Oinonen (PO). 
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 1 PO:..ja (.) tässä myös sivuttiin tätä lisääntymistä ni tos edellisenä (0.7) ää jaksossa nii roiha (.)  
 2 toi esille sen että tämä on luonnollista (0.5) tämä (.) tämä homo homo homo parit (0.5) mitenkä 
 3 se (.) ja jumala on luonut se miten se jumala on luonut kai se jumala olis luonu pelit ja vehkeet 
 4 miehille lissääntyy jos se ois luonnollista (0.7) minä vaan kysyn että kuinka se (.) kuinka se  
 5 sillon on mahdollista ja.. 
 
Esimerkki 4. Luonnollinen (Jumalan) luomistyönä, vuosi 2010 
 

Ensimmäisellä rivillä, viittaamalla ”edellisessä jaksossa” käytyyn keskusteluun ja mainitsemalla 

Mikko Roihan nimen, Pentti Oinonen (PO) luo tilaa omalle argumentilleen ja tekee siitä relevantin 

kyseiseen yhteyteen samalla pohjustaen tulevaa argumenttia. Viitatessaan Roihaan PO samalla 

vilkaisee ja viittaa kädellään häneen päin pikaisesti. Referoimalla itselleen sopivalla tavalla MH:n 

mennyttä kommenttia, PO edelleen rakentaa relevanssia itselleen. Rivillä 2, toisen ”homon” 

kohdalla hän heilauttaa toista kättään huomattavammin ylöspäin, vähän samaan tapaan kuin LL 

esimerkissä 1, ”etsien” sanoja jatkaa.  

 

Mielenkiintoista tässä esimerkissä on, miten paljon esityötä; kangertelua, toistoa ja änkyttämistä 

PO:n kommentissa esiintyy ennen kuin hän pääsee itse pointtiinsa riviltä 3 lähtien ”kai se jumala 

olis luonu pelit ja vehkeet miehille lissääntyy jos se ois luonnollista”. Tämä pitkä esityö ounastelee, 

että sitä mahdollisesti seuraa jotain kulttuurikohtaisesti arkaluonteista. Arkaluonteiset (”delicate”) 

asiat viittaavat kulttuuri- ja tilannekohtaisesti rakentuneisiin sensitiivisiin ja usein tunnepitoisiin 

vuorovaikutuksen kohtiin, jotka ovat jollain tapaa ”noloja” ja potentiaalisesti jonkun 

vuorovaikutuksen osapuolen kasvoja uhkaavia (Silverman 1997; Suoninen 1999c). Suonisen 

(1999c) mukaan vaikka ei ole olemassa universaaleja, aina ja kaikkialla arkaluonteiseksi 

määriteltäviä merkkejä, esimerkiksi keskustelun normaalikaavasta poikkeavat puheen ounastelut, 

sanojen toistot, änkyttäminen, tauot ja täytesanat saattavat viitata jonkinlaiseen arkaluonteisuuden 

rakentamiseen puheessa (emt, 104–105). Tulkintani mukaan PO:n puheessa riveillä 2–3 esiintyy 

arkaluonteisuuden rakentamista, joka toimii potentiaalisesti arkaluonteisen ilmaisun (riveillä 3–4 

kai se jumala olis luonu pelit ja vehkeet miehille lissääntyy jos se ois luonnollista) puskurina ja 

kasvojen säilyttäjänä mahdollisia vasta-argumentteja kohtaan. Näin PO:n tarvitsee tavallaan 

valmistella kulttuurikohtaisesti potentiaalisesti ongelmallista jäsentä ennen kuin se voidaan ilmaista. 

Huomionarvoista on myös, että koko tämä tuleva (preferoimaton) kommentti on asetettu ensin 

kysymyksen (rivit 2–3 mitenkä se jumala on luonut) ja sitten arvellun vastauksen (rivillä 3 kai se 

jumala olis luonu) – ei varman tositiedon – muotoon. PO ikään kuin pohtii ääneen jumalan kantaa 

tähän asiaan, eikä siis varsinaisesti ilmaise omaa mielipidettään. Tämän avulla hän ikään kuin 
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näyttäytyy ”vain tiedonhaluisena” ihmisenä, kysyjänä, joka on havainnut ristiriidan; on ristiriitaista, 

että miehet lisääntyisivät keskenään, vaikkei heille ole annettu ”pelejä ja vehkeitä” siihen.  

 

Tämä sisältää myös viitteen Charpentierin (2001a) havaitsemasta ”luonto lasten saamisen 

mahdollisuutena” -diskurssista, jossa Charpentier havaitsi, että luonnollisuuden rajapyykiksi 

rakentui se, mitä voi tai ei voi tapahtua – lesbo-, homo- tai bi-parien lisääntyminen – ”luonnossa” 

(emt, 63–65). Näin kuten Charpentier (emt.) myös itse havaitsin sen, miten eri aspektit 

luonnollisuus-diskurssissa ovat hyvin toisiinsa kietoutuneita; tässä esimerkissä, vaikka varsinainen 

tukeutumisen kohde tulkintani mukaan on luonnollinen Jumalan luomistyönä, tukeudutaan myös 

luonnolliseen lisääntymiskykynä ja luonnossa olevana. Huomionarvoista tässä luomistyö -

diskurssissa on, että kaikki voima ja päätäntävalta, ja siten myös vastuu siirretään ”jumalalle”; 

Jumala on se, joka on luonut nämä säännöt, joille PO ei voi mitään, joten hän ei myös voi joutua 

selontekovelvolliseksi sanomisistaan. Rivillä 4 ”minä vaan kysyn” tukee tätä itsensä rakentamista 

”vain” välittäjän, kysyjän rooliin. 

 

Vielä mielenkiintoinen kohta on rivillä 3 metafora ”pelit ja vehkeet”, joilla PO viittaa 

sukupuolielimiin. Metaforien käyttö tarkoittaa, että jotakin asiaa on kuvattu käsitteillä, jotka eivät 

vastaa sen kirjaimellista määritelmää; ne ovat kuin vertauskuvia ilman ”kuin” sanaa”. Kielemme on 

täynnä metaforia ja ne voivat myös toimia vahvana retorisena keinona. (Jokinen, Arja 1999b, 148–

150; Kakkuri-Knuuttila 1999, 258–260; Perelman 1996, 135–137.) Metaforien voima piilee siinä, 

että ne voivat onnistuessaan luoda tehokkaasti halutun kaltaisia konnotaatioita (Jokinen, Arja 

1999b, 149). Metafora ”pelit ja vehkeet” saa mielessä aikaan karskin, miehisen, ehkä hivenen 

kansanomaisen tai vanhanaikaisen, mutta ennen kaikkea konkreettisen mielikuvan. Miehisyys on 

läsnä oikeastaan koko puheenvuorossa; tässä homopareilla tarkoitetaan hyvin ilmeisesti ainoastaan 

miehiä. Myös Charpentier (2001a) ja Vuori (2004) havaitsivat aineistostaan, että 

homoseksuaalisuudesta rakentuu hyvin miehinen vaikutelma; lehtien kirjoittelun luoma kuva 

homoseksuaalien ruumiista on miehen kuva (Charpentier 2001a, 94–99; Vuori 2004, 111). Tämän 

metaforan konkreettisuus saa mielen ikään kuin täyttymään ajatuksesta, että miehillä ei 

yksinkertaisesti ole tarvittavia, konkreettisia välineitä lisääntymiseen ja koska näin on, 

lisääntyminen ei voi olla luonnollista. Asia vain on näin ja sille ei voi mitään. Toisaalta tässä 

metaforan käyttö tukee myös jo PO:n ennen sitä rakentamaa arkaluonteisuuden ounastelua; yksi 

Suonisen (1999c, 106–107) myös paikantama seikka arkaluonteisuuden rakentamisessa voi olla se, 

että asioista ei puhuta suoraan, vaan käytetään kiertoilmaisuja tai kuten tässä – metaforaa. Näin 
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metaforan epätarkka ilmaisu ja monitulkintaisuus osaltaan myös suojelevat PO:n kasvoja ja auttavat 

häntä välttämään mahdollisen selontekovelvollisuuden.  

 

Tämän esimerkin tarkempi analyysi jälleen kerran paljastaa, miten moninaisin ja peitellyin keinoin 

hyvin heteroseksistisiä argumentteja voidaan rakentaa. PO:n koukeroinnin esimerkin alussa voi 

tulkita niin, että vaikka vahvat mielipiteet varmasti ovatkin Homoiltojen preferenssi, hän myös itse 

kohtelee astelevansa sellaiselle alueelle, joka saattaa olla kulttuurikohtaisesti arkaluonteista.        

Luonnollisuus -diskurssin eri aspektit kietoutuvat vielä muutamiin muihin, hieman voimakkaampiin 

diskursiivisiin merkityksiin, joita bi-, lesbo- ja homoseksuaalisuudelle aineistossani annettiin. Näitä 

vastinpareja – sairas–terve, poikkeava–normaali ja rikkinäinen–ehjä – käsittelen seuraavassa 

luvussa.  

3.2 Sairaus-, poikkeavuus- ja rikkinäisyysdiskurssi  

Homoseksuaalisuus oli Suomessa rikos vielä vuoteen 1971 asti ja vasta vuonna 1981 sitä ei enää 

pidetty sairautena51. Kuitenkin vielä pitkään sen jälkeen se luokiteltiin johtavassa suomalaisessa 

psykiatriassa seksuaaliseksi häiriöksi tai poikkeamaksi ja sitä on yritetty kitkeä pois 

homoseksuaaleista ”potilaista” erilaisin, jopa hyvin epäinhimillisin, keinoin (Juvonen 1997, 13; 

Lehto & Kovero 2010, 47; Stålström 1997a, 15). On hyvin todennäköistä, että nämä menneisyyden 

määritelmät yhä edelleen vaikuttavat kulttuurisiin käsityksiimme ja ymmärtämisen tapoihimme (ks. 

Kekki 2006, 7). Tämän luvun 3.2 kaikki esimerkit ovat vuodelta 1996. Tämä johtuu siitä, että kahta 

ensimmäistä (sairaus ja poikkeavuus) -diskurssia esiintyi selkeästi vain vuonna 1996 ja myös  

rikkinäisyys -diskurssista esiintyi vain häivähdys vuonna 2010. Se, että näitä diskursseja ei enää 

vuonna 2010 esiintynyt lähes ollenkaan, eivätkä nämä edes vuonna 1996 enää olleet yleisiä ja 

ongelmattomia, on sinänsä huojentava tulos. Vaikka tässä luvussa esittelemäni diskurssit eivät ole 

aineistossani yleisimpien diskurssien joukossa, halusin kuitenkin ottaa nämä analyysiin mukaan 

niiden tulkintani mukaan kulttuurisen vakavuuden ja huomionarvoisuuden takia.   

 

                                                
51 Ks. kattava tiivistelmä Suomen homo-, lesbo- ja biseksuaaleja sekä transsukupuolisia ihmisiä koskevasta 
lainsäädännön kehittymisestä Jyränki & Pakkanen 2010, 139–143. Lakitekstit ovat myös löydettävissä Suomen 
säädöskokoelman sähköisestä versiosta Finlexistä (www.finlex.fi).          
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”Homoseksuaalisuudessa käytävässä keskustelussa on nimenomaan kysymys siitä 
että saa olla mitä on” 

Kummassakaan Homoillassa kukaan keskustelijoista ei enää orientoidu homoseksuaalisuuteen 

rikoksena52 eikä myös suoraan käytä sanaa ”sairaus” lesbo-, bi- tai homoseksuaalisuudesta, mutta 

sairauteen kuitenkin implisiittisesti viitataan esimerkiksi käyttämällä sanaa parantuminen. Tämä 

tapahtuu erityisesti kristinusko- ja raamattudiskurssissa, jossa ajatukseksi rakennetaan, että Jeesus 

voi ”parantaa” homoseksuaalin heteroseksuaaliksi. Kristinusko- ja raamattudiskurssissa, jota 

käsittelen myöhemmin luvussa 3.5, usein parannutaan ajatuksellisesti kuitenkin synnistä ja tästä 

erotuksena tässä esimerkissä 5 viittaan parantumiseen nimenomaan sairaudesta tautiluokitus 

mielessä. Voimakkain esimerkki parantumisdiskurssista, jonka takana ei ole synti on vuoden 1996 

Homoillassa ”Jaskan” tapaus; nimimerkki ”Jaska” esiintyy varjokankaalla kertomassa oman 

tositarinansa eheytymisestä niin, että hänestä näkyy vain varjokuva ja hänen äänensä on muutettu. 

Hänen tarinansa on mielenkiintoinen retorisesti rakennettu, kulttuurikohtainen 

”selviytymistarina”53, jossa heteroseksuaaliksi eheytyminen rakennetaan vuosia kestäväksi, 

kokonaisvaltainen tunne-elämän kasvuprosessiksi, johon erityisesti liittyy mieheys- ja 

naiseuskysymys. Jätän tämän esimerkkinä mielenkiintoisen ”Jaskan tarinan” pois varsinaisesta 

analyysista, koska tarina on suhteellisen pitkä eikä osa varsinaista Homoiltaa.  

 

Seuraavassa esimerkissä (5) otan tarkempaan analyysiin SETA:n silloisen puheenjohtajan, Rainer 

Hiltusen (RH) välittömän kommentin Jaskan tarinaan. 

 

 1 RH: …maailma on muuttunut siinä että yleisesti ei enää katsota et homoseksuaalisuus olisi  
 2 sairaus (0.5) tai (.) josta pitäisi parautu (.) parantua josta pitäisiä eheytyä (.) tää on nyt tullu  
 3 uudelleen niinku uskonnolliselta pohjalta (0.5) tää tämmönen ajattelutapa (.) esille et että (0.5) et 
 4 homoseksuaalisuus ei olekaan (0.5) #ee# ei ole hyväksyttävää sii siitähän tässä nimenomaan on 
 5 kysymys että (0.5) homoseksuaalisuus ei ole hyväksyttävää ja siitä pitää eheytyä (0.5) ja tää on  
 6 mun mielest niinkun (0.7) tämmösten esit (.) väitteiden esittäminen on #m# (.) minusta hiukan  
 7 kyllä vastuutonta (.) joka (.) tärkeintä on tietysti se että jokainen saa olla sitä (0.5) mitä on (.)  
 8 niin kauan kuin ei vahingoita toisia sitä minä (.) todellakin (.) tuen (.) mutta (0.5) leimata (.)  
 9 homot (0.5) sairaiksi (0.7) jotka kaipaavat eheytymistä tai parantumista (0.5) niin se on minusta 
10 väärin>  
11 JN: mutta hyväk hyväksytkö sinä (.) ihmisenä (0.5) tällaisen (.) eheytyvän (.) homon (0.5)  
12 hänelle on oikeus tähän [erityisesti], 
13 RH:                                [siis (.) ilm], 

                                                
52 Vuoden 1996 Homoillassa juontaja (JM) kuitenkin kerran kysyy Lauri Jakkilalta, pitäisikö hänen mielestään 
homoseksuaalisuus palauttaa rikoslain piiriin. Lauri Jakkila vastaa, että ei, koska ”ei vankila ketään paranna” eli 
rikosleiman sijaan hän tarttuu sairausleimaan. 
53 Ajattelen Vilma Hännisen (2002, 73) tavoin, että ihminen rakentaa omaa tarinaansa elämänmuutoksesta lainaten 
kulttuurisesti uskottavia mallitarinoita suhtauttaen ne omaan elämänhistoriaansa.      
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14 JN: =jos hän sitä haluaa  
15 RH: siis (0.5) ilman muuta (0.5) kysymys (.) homoseks tämä on (0.5) hassua että tätä pitää sanoa 
16 mut=että (.) homoseksuaalisuudessa käytävässä keskustelussa on nimenomaan kysymys siitä että 
17 saa olla sitä mitä on @naurua@ @että (0.5) että totta kai minä hyväksyn ihmisen joka haluaa  
18 olla heteroseksuaali (0.5) tai on (0.5) tuntee olevansa heteroseksuaali tai bi:seksuaali@ 
 
Esimerkki 5. Homoseksuaalisuus sairautena – vasta-argumentti, vuosi 1996 

 

Ensimmäisellä rivillä RH vetoaa edistysnäkökulmaan ”maailma on muuttunut”, josta sana 

”yleisesti” rakentaa yleisesti tiedettyä ja kannatettua faktaa (vrt. edellä, esimerkki 2). Rivin 2 sana 

”tai” jättää kuvan, että parantuminen tai eheytyminen voi tapahtua myös jostain muusta kuin 

sairaudesta. Tämä jo saattaa viitata edellä esittämääni kristinusko- ja raamattudiskurssissa 

tapahtuvaan parantumisdiskurssiin, jossa parantuminen tapahtuu ensisijaisesti synnistä. Tämä tulee 

selkeämmin esiin riveillä 2–3, joilla RH rakentaa kommenttiaan juuri suhteessa parantumiseen 

synnistä: ”tää on nyt tullu uudelleen niinku uskonnolliselta pohjalta”. Tässä rakennetaan tietynlaista 

kontrastia nykyaikaisen (”maailma on muuttunut”) ja ”yleisen” (rivi 1) ja uskonnollisen ajattelun 

(rivi 3) välille; uskonnollinen pohja rakentuu jonkinlaiseksi taantumukselliseksi, ei nykyään 

yleisesti jaettujen käsitysten mukaiseksi. Sananparsi ”tää on nyt tullut uudelleen” antaa mielikuvan 

kuin jostain vanhasta suuntauksesta tai muoti-ilmiöstä, joka on kokenut ”uudelleen tulemisen”. 

Uskonnolliseen pohjaan viittaaminen on mielenkiintoista siinä mielessä, että ”Jaska” itse ei 

puheessaan missään kohtaa puhu uskonnosta; hänen puheessaan homoseksuaalisuudesta 

”parannutaan” terapian, ei Jeesuksen avulla. RH ei muutenkaan yhdistä puhettaan millään tavalla 

suoraan ja henkilökohtaisesti ”Jaskaan”, vaan viittaukset, joista ensimmäinen on riveillä 6–7   

(”tämmösten esit väitteiden esittäminen on m minusta hiukan kyllä vastuutonta”), tapahtuvat 

passiivimuodossa. RH rakentaa parantumisretoriikan johtuvan ”ajattelutavasta, että 

homoseksuaalisuus ei olekaan hyväksyttävää” (rivit 3–4) ja samalla tavallaan sivuuttaa ”Jaskan” 

rakentaman aktiivisen toimijan subjektiposition; ”Jaskan” retorisen tarinan siitä, miten 

homoseksuaalinen elämäntapa ei tyydyttänyt häntä, ja hän tietoisesti halusi muuttua. RH:n rivien 4–

5 ”sii siitähän tässä nimenomaan on kysymys että homoseksuaalisuus ei ole hyväksyttävää” 

vahvistaa passiivin käytön ohella tulkintaa, että RH ei kohtele ”Jaskaa” aktiivisena toimijana, vaan 

puheessaan rakentaa hänet enemmänkin ”tämmöisen ajattelutavan” uhriksi.  

 

RH:n rivien 4–5 väite (että parantumisretoriikka johtuu siitä, että homoseksuaalisuus 

uskonnolliselta pohjalta tuomitaan ei-hyväksyttäväksi, ei siitä, että homoseksuaalit itsenäisesti ja 

tietoisesti haluaisivat muuttua) esitetään myös suorana totuutena, eikä mielipiteenä, esimerkiksi 

muodossa ”mielestäni tässä on kyse”. Tämä suoran totuuden esittäminen lukeutuu Bruno Latourin 
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ja Steve Woolgarin (Woolgar 1988) lanseeraamassa tiedon astetta koskevassa hierarkiassa toiseksi; 

ensimmäisenä on presuppositio eli julkilausumaton edellytys, toisena on pelkän totuuden 

esittäminen. Kolmantena on ”tiedän, että”, sitten väitän, uskon, oletan, ajattelen, arvaan ja 

viimeisenä tyyppi ”on mahdollista, että…” (Emt, 69–72; Potter 1996a, 112; Vuori 2004, 104.) Se, 

että väite esitetään totuutena ilman henkilökohtaisen roolin, ensimmäisen persoonanpronominin 

(”tiedän”) käyttöä on vahva vakuuttamisen keino ja RH tässä vielä korostaa totuuden efektiä 

päätteellä siitähän ja sanalla ”nimenomaan” sekä nostamalla ja heiluttamalla hieman käsiään 

sivuilla (rivi 4). Persoonanpronominin poisjättäminen ja passiivimuodon käyttäminen on 

aineistossani paljon käytetty retorinen keino, sillä ne vahvasti häivyttävät toimijuutta ja saavat asiat 

tavallaan näyttäytymään sellaisinaan olemassa olevilta itsestään selvyyksiltä (ks. Jokinen, Arja 

1999b, 141). 

 

Riveillä 7–8 ”tärkeintä on tietysti se että jokainen saa olla sitä mitä on niin kauan kuin ei vahingoita 

toisia sitä minä todellakin tuen” toimii eräänlaisten negatiivisten konnotaatioiden 

ennakkopuskurina; vaikka RH tuomitsee (passiivimuotoa käyttäen) ”Jaskan” väitteet 

vastuuttomiksi, eihän silti tuomitse ”sitä mistä Jaska on tai haluaa olla”. Tätä korostavat sanat 

”tärkeintä”, ”tietysti” ja ”todellakin”. Sana ”tietysti” erityisesti ilmaisee myös suhtautumista 

annettuun väitteeseen: ”tämähän on itsestään selvää”. Ajatuksellisesti ”jokainen saa olla sitä mitä 

on” sisältää myös ajatuksen, että joku voi myös mahdollisesti esittää olevansa jotain, mitä ei ole, ja 

tämä taas saattaa potentiaalisesti johtua siitä, ettei hänen anneta olla sitä jotain, ”mitä hän on”. 

Tämä on ounastelua, mutta liitettynä siihen, että RH ei kohtele ”Jaskaa” itse omien valintojensa 

kontrolloijana, on mahdollista tulkita, että ajatuksellisesti RH ei kohtele ”Jaskaa”, joka puhuu 

varjokankaalla, ”aidon” identiteettinsä esittäjänä. RH:n puheesta on mahdollista tulkita, että hän ei 

kohtele ”Jaskan” heteroseksuaalisuutta tämän aitona, syvänä identiteettinä, vaan ehkä uskonnollisen 

ajattelutavan aikaansaamana ”aivopesuna”, jossa homoseksuaalisuutta pidetään sairautena.   

 

Rivien 8–9 ”mutta leimata homot sairaiksi jotka kaipaavat eheytymistä tai parantumista niin se on 

minusta väärin” antaa ”Jaskan” puheeseen jo hieman kriittisemmän arvion, mutta edelleen 

passiivimuoto saa kuulijan jollain tavalla unohtamaan itse ”Jaskan” ja syntyy vaikutelma, että RH 

keskustelee enemmän ”uskonnollisen ajattelutavan” ja Homoilloissa ennen ”Jaska esimerkkiä” 

olleiden argumenttien kuin ”Jaskan” itsensä kanssa. Tätä tulkintaa tukee JN:n riviltä 11 alkava 

kysymys ”mutta hyväk hyväksytkö sinä ihmisenä tällaisen eheytyvän homon”, jossa alkusana 

”mutta” rakentaa hienoista arviota RH:n puheenvuorosta (Sorjonen 1990, 176; esimerkit 1 ja 6–7); 

se ei ehkä orientoitunut juuri siihen, mitä juontaja mahdollisesti haki takaa. 
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RH:n orientoituminen juontajan kysymykseen alkaa jo, kun juontaja on sanonut sanat ”tällaisen 

eheytyvän homon” (rivi 11), kun hän alkaa hymyillä ensimmäisen kerran ja jo rivillä 13 hän yrittää 

ensimmäisen kerran saada puheenvuoroa; nopeasti tulevan vastauksen voi tulkita vastauksen 

itsestäänselvyyden korostamiseksi. Myös rivin 15 ”siis ilman muuta” sisältävät eräänlaisen itsestään 

selvyyden korostamisen ja ehkä myös häivähdyksenomaisen arvion juontajan kysymyksen 

tarpeellisuudesta. Hymyillen sanottujen sanojen ”kysymys homoseks tämä on hassua että tätä pitää 

sanoa mut että” (rivit 15–16) takertelu ja tauot rakennetaan antamaan vaikutelmaa, miten hassua ja 

itsestään selvää on sanoa, että ”homoseksuaalisuudessa käytävässä keskustelussa on nimenomaan 

kysymys siitä että saa olla sitä mitä on” (rivit 16–17). Tämä ”hassua että tätä pitää sano” toimii rivin 

15 alun tavoin edelleen eräänlaisena arviona juontajan kysymystä kohtaan, tosin puheesta kaikuva 

humoristinen sävy tekee arviosta kuitenkin lempeän. Hymyilevä ääni on huipussaan sanassa ”on”, 

jonka jälkeen tulee naurujakso, johon yleisöstä yhdytään. Kuvasta ei näy, ketkä kaikki yhtyvät 

nauruun, mutta videolta on selkeimmin kuultavissa etenkin Pirkko Saision (PS) ja Outi Ojalan (OO) 

naurut. Molemmat, PS ja OO, ovat RH:n tavoin lesbo-, homo ja bi-parien oikeuksien kannalla ja 

tässä siis omalla laillansa taas näkyy joukkuetoiminta, johon Homoilloissa paljon orientoidutaan; 

”samalla puolella” olevien väitteitä tuetaan positiivisesti.  

 

Nauruosuus kestää muutaman sekunnin, minkä jälkeen RH heti pyrkii palauttamaan puheenvuoron 

itselleen ja jaetusta ”hauskasta jutusta” johtuen hän joutuu toistamaan sanan ”että” rivillä 16; nämä 

sanat puhutaan vielä hyvin nauruisella äänellä ikään kuin korostaen hauskuutta rakentamalla 

vaikutelmaa, että ”naurua on vaikea lopettaa”. Hymyilevä ääni jatkuu koko loppupuheenvuoron ja 

hymy myös sen jälkeen. Viimeisessä rivien 16–17 lauseessa ”totta kai minä hyväksyn ihmisen joka 

haluaa olla heteroseksuaali tai on tuntee olevansa heteroseksuaali tai biseksuaali” tulee vielä esiin 

pieni yksityiskohta, joka tukee edellä esittämääni tulkintaa, että RH ei kohtele muutoshalua 

heteroseksuaaliksi tai biseksuaalisuudeksi aitona. Tämä yksityiskohta on sanavalinnat ”haluaa olla” 

ja pian sen jälkeen tuleva nopea korjaus ”tai on tuntee olevansa”. Sananparsi ”haluaa olla” on 

tulkittavissa niin, että joku voi ainoastaan haluta olla, ei oikeasti olla, heteroseksuaali, kun taas 

sanomalla, että joku on heteroseksuaali, stabilisoidaan väite ja annetaan sille eräänlainen totuuden 

arvo. Sanonta ”tuntee olevansa”, joka jää RH:n lopulliseksi ratkaisuksi, on tietyllä lailla ”aidompi” 

kuin ensimmäinen, ”haluaa olla”, mutta se silti sisältää näkökulman arvioimisen subjektiiviseksi; 

kyse on jonkun subjektiivisesta tunteesta olla heteroseksuaali ja jonkun oma ”tunne” voi 

totuusarvoa (”on”) mahdollisemmin kuitenkin myös pettää, se ei välttämättä ole ”aito” tunne. Tämä 
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sanonta (tuntee olevansa) myös jollain tavalla jättää avoimeksi (verrattuna pelkkään sanaan ”on”), 

sitoutuuko RH tähän jonkun (”Jaskan”) omaan tuntemukseen vai ei.  

 

Tässä (rivillä 18) on myös mielenkiintoista sanan ”biseksuaali” käyttö, sillä sitä käytetään 

Homoilloissa hyvin vähän. Biseksuaalisuus rinnastetaan tai -sanaa käyttäen heteroseksuaalisuuteen 

ja näille seksuaalisuuksille ei ajatuksellisesti anneta ”olemisen” statusta, vaan ne luokitellaan 

jonkun ihmisen tuntemuksiksi. Tämä ei välttämättä tarkoita, että RH ei kohtelisi biseksuaalisuutta ja 

heteroseksuaalisuutta yhtä aitoina, kuin homoseksuaalisuutta, vaan tulkintani mukaan tässä 

olennaiseksi nousee seksuaali-identiteetin muutoksen uskottavuus; RH ei kohtele Jaskan seksuaali-

identiteetin muutosta uskottavana. Tulkitsen tämän vasten teoria-osuudessa esittämääni väitettä, että 

seksuaali-identiteetti (kuten sukupuoli-identiteetti) tulee ymmärrettäväksi nimenomaan pysyvänä 

eikä muutoksia seksuaali-identiteetissä näin kovin helposti kohdella ”todellisina”. Tämä on 

havaittavissa RH:n pienestä painotuserosta sen välillä, että joku on jotain (aito identiteetti) tai tuntee 

olevansa jotain (pinnallinen, mahdollisesti ulkoisten tekijöiden pakottama identiteetti). 

 

Tässä esimerkissä, jossa RH rakentaa ”hauskan jutun” avulla jostain asiasta itsestään selvää, voi 

havaita saman, minkä Ruusuvuori & Peräkylä (2009) havaitsivat keskusteluanalyyttisessä kasvojen 

eleiden rakentumisen tutkimuksessaan; ilmeet antavat eräänlaisen arvion, tulkintakehyksen, 

sanateoille jo ennen sanatekoja (emt, 382–392). RH antaa jo rivillä 11 juontajan puhuessa osviittaa 

siitä, miten hän suhtautuu tulevaan puheenvuoroonsa ja tähän myös osa kuulijoista, jotka jakavat 

hänen kanssaan ”hauskan hetken”, orientoituvat. Näin naurulla voidaan tehdä monenlaisia asioita; 

kuten esimerkissä 1 kävi ilmi, sillä voidaan yrittää torpedoida vastapuolen väitteitä, ja kuten tässä 

esimerkissä kävi ilmi, sillä voidaan rakentaa jostain asiasta niin itsestään selvää, että suorastaan 

huvittaa.  

”Poikkeavuus on aina poikkeavuutta” 
 

Sairausdiskurssin sukulainen on homoseksuaalisuuden rakentaminen poikkeavaksi. Poikkeavuus on 

hyvin vahva, kulttuurikohtaisesti negatiivisen konnotaation omaava kategoria, joka rakennetaan 

eräänlaiseksi vastakohdaksi normaalille. Normaali taas on hyvin tiiviissä yhteydessä edellisessä 

luvussa käsittelemääni luonnollisuus -diskurssiin, sillä luonnollinen ja normaali etenkin arkikielessä 

hyvin usein sekoittuvat keskenään; kun arkikielessä puhutaan ”luonnollisesta”, tarkoitetaan hyvin 

usein ”normaalia”, sillä molemmat termit kietoutuvat ajatuksellisesti jonkin ilmiö yleisyyteen tai 

tavallisuuteen. Myös esimerkiksi Salonen (2005) on huomannut tämän ”normaalin” laadullisen ja 
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määrällinen puolen yhteen sekoittumisen (emt, 20; Canguilhem 1989, 132; Warner 1999, 56)54. 

Vastinparit normaali/poikkeava ovat siis tiiviissä yhteydessä myös luonnollinen/luonnoton -

vastinpariin; tämä jälleen kerran osoittaa, miten monella tasolla ja moniin vastakkainasetteluihin 

luonnollisuus -diskurssi on yhteydessä.  

 

Nämä poikkeavuuden ja normaalin kategoriat ovat kuitenkin läpeensä poliittisia, sosiaalisia 

konstruktioita; oikeastaan ”normaali” vasta määrittyy suhteessa patologiaan ja sen vastakohdaksi; se 

on patologisen tilan puute (ks. Fee 2000, 10; Jauho 2003, 54; Juvonen 1997, 14). Näin 

ajatuksellisesti koko ”normaalin” kategoriaa ei oikeastaan edes olisi olemassa ilman ”patologian” 

kategoriaa.  Patologia ja poikkeavuus ovat universaaleja ilmiöitä siinä mielessä, että kaikissa 

yhteiskunnissa on määritelty ja määritellään valtaväestöstä eroavia käyttäytymisen muotoja 

poikkeaviksi, mutta poikkeavuuden sisältö sinänsä on historiallinen ja muuttuvainen konstruktio 

(Conrad & Schneider 1992, 5–7). Kategorioiden sosiaalinen rakentuminen ei ole yhdentekevää, sillä 

jonkun asian määrittäminen ”normaaliksi” ja toisen ”poikkeavaksi” on vahva retorinen teko, jolla 

on todellista vaikutusta leiman saaneen elämään, sillä ”poikkeavuus” on kaikkea muuta kuin 

neutraali ilmaisu valtaväestöstä erottuvalle ja siihen sisältyy myös vahva negatiivinen, sosiaalisesti 

määritelty leima (Conrad & Schneider 1992, 5; Goffman 1964).  

 

Seuraavassa, vuoden 1996 esimerkissä (6), Leena Löyttyniemi (LL) rakentaa lesbo-, homo ja bi-

perheistä heteroperheistä poikkeavia. 

 

 1 LL: ..tästäkin pitäis (.) niinku (.) turvautuu siihen (0.5) mikä on niinkun (0.7) yleinen käytäntö  
 2 (0.5) kyllä aina (.) poikkea poikkeavuus on poikkeavuus ja (0.5) jah (0.5) hyväksyn kyllä sen että 
 3 (.) että voidaan adoptoida (0.5) tämmönen (.) toisen (0.5) tai (.) tai vaikka molempien lapset  
 4 mutta se että< (0.5) adoptoidaan perheeseen ulkopuolelta (0.7) lapsi  
 5 OO: eikö [tärkeintä ole,]  
 6 LL:          [ja sitten vielä] 
 7 OO: =se että lapsi saa rakkautta ja turvaa   
 8 LL =joo (0.5) [mutta se] (.)  
 9 OO:            @[eikö se o]le lapselle kaikkein[tärkein]@ 
10 LL:                                                             ¤[mutta ]se¤ että tästä (0.5) jos tästä tehdään niinkun 
11 samanlainen (0.5) käytäntö kuin normaali (0.5) normaaliperheen lapsi (.) perheen #la# (0.5) ja  
12 lapsisuhteesta ni (0.5) sillon niinkun lähdetään (0.5) lähdetään niinkun vesittämään (0.5) tätä (.) 
13 tätä niinkun perusasetelmaa ja minusta se ei oo hyvä 
                                                
54 Seksuaalisuuksien tarkka tilastointi alkoi oikeastaan pioneeri Alfred Kinseyn (1948) tutkimuksesta, joka osoitti, että 
”epänormaalit” seksuaaliset aktiviteetit ovat itse asiassa tilastollinen normi (emt, 392). Myös Warner (1999) 
huomauttaa, että on kaiken kaikkiaan mahdotonta olla tilastollisesti täysin normaali tai ”keskiverto” (emt, 54, 70). 
Warnerin mukaan tilastot eivät kerro mitään tekojen haluttavuudesta sinänsä; ne ainoastaan helpottavat ihmisiä heidän 
häpeässään kun he huomaavat, että eivät ole ainoita, jolla on kyseisiä vaivoja, haluja, mieltymyksiä ja niin edelleen 
(emt, 53–54; Poovey 1998, 374).     
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Esimerkki 6, Homoseksuaalisuus poikkeavuutena, vuosi 1996 

 

LL alkaa heti ensimmäisiltä riveiltä rakentaa kuvaa homoseksuaalisuudesta ”yleisestä käytännöstä” 

eroavana ”poikkeavuutena”. Rivin 1 verbi ”turvautua” korostaa kontrastia; poikkeavuus on jotain, 

miltä haetaan turvaa. Tämä turvaan hakeminen herättää mielikuvan pakenemisesta; poikkeavuudelta 

haetaan turvaan yleiseen käytäntöön. Rivin 2 ”kyllä aina poikkea poikkeavuus on poikkeavuus” 

jähmettää kohteensa; poikkeavuus on poikkeavuutta, eikä asialle voi mitään. Tämänkaltaiset 

vakuuttamiseen käytetyt, vaihtoehdottomuutta ja determinismiä korostavat ääri-ilmaisut ovat hyvin 

yleisiä niin omassa aineistossani kuin missä tahansa puheessa. Ääri-ilmaisujen avulla voidaan 

korostaa kohteessa haluttuja piirteitä, samalla kun rakennetaan muiden tulkintojen mahdottomuutta 

(ks. tuleva esimerkki 9; Jokinen, Arja 1999b, 150–151; Pomerantz 1986, 219; Potter 1996a, 187–

188). Äärimmäistä vaikutelmaa korostaa vielä sana ”aina”, joka ikuistaa tämän toteaman; näin on 

aina ollut. Sana ”poikkeavuus” toistetaan jopa kolme kertaa (ensimmäinen kerta on puolittainen) ja 

jokaisessa on myös hyvin vahva painotus.  

 

Rivien 2–3 ”jah hyväksyn kyllä sen että että voidaan adoptoida tämmönen toisen tai tai vaikka 

molempien lapset” toimii eräänlaisena ”vastaan tulemisena” toisesta näkökulmasta ja negatiivisten 

konnotaatioiden torjujana ennen kuin niitä on esitetty. Tämän sanoessaan LL myös nostaa oikeaa 

kättään (ennen tätä hänen kätensä ovat olleet sylissä kämmenet syliin päin), ja heiluttaa sitä hieman 

sivulle viitaten ja samalla katsoen itseään vasemmalle. Kuvasta ei selviä ketä LL katsoo, mutta 

pidän todennäköisenä, että hän katsoo PS:ta, jonka kumppanin mahdollisuutta adoptoida PS:n lapsi 

hieman ennen tätä otetta käsiteltiin. Näin siis LL tavallaan suojautuu vastareaktioilta ulkoistamalla 

”poikkeavat”, joista ensin puhui; poikkeavat ovat poikkeavia, mutta ei hän silti tarkoita ketään 

esimerkiksi fyysisesti läsnä olevista ihmisistä. Tämän voi tulkita niin, että poikkeavuus on kuitenkin 

sen verran kulttuurisesti vahva kategoria, että voisi olla ongelmallista suoraan osoittaa leima 

jollekin läsnä olevalle. Toisaalta tässä tulee esiin, miten poikkeavuuden määritteleminen on aina 

jotenkin ulkoistavaa; poikkeavuus on jotain, joka ”elää keskuudessamme”, mutta joka ei ikinä ole 

läsnä kuin poissaolona, hiljaisena normaalin määrittäjänä.  

 

Tässä LL määrittelee poikkeavaksi sen, että adoptoitaisiin lapsi perheen ulkopuolelta (rivi 4). Hänen 

lauseensa jää kesken, mutta tauko ennen jatkoa antaa OO:lle tilaa tulla väliin riveillä 5 ja 7, tämän 

hän tekee lainaamalla yleistä, lapsen edun diskurssia (ks. luku 6.3) ”eikö tärkeintä ole se että lapsi 

saa rakkautta ja turvaa”. Lapsi on kulttuurisesti hyvin vahva ja tunteita herättävä viittauksen kohde; 
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lapset ovat viattomia ja hauraita, syyttömiä aikuisten virheisiin ja heidän etunsa on kaikkien etu. 

Heitä tulee puolustaa, sillä he eivät itse kykene puolustamaan itseään. OO:n vastaväite on vahva, 

sillä lapsen tarpeeseen saada rakkautta ja turvaa on hyvin vaikea olla yhtymättä ja OO vielä 

korostaa tätä vaikutusta sanojen ”rakkaus” ja ”turva” vahvoilla painotuksilla ja hidastuksilla. 

Ensimmäinen sana ”eikö”, joka on kielteisessä muodossa viittaa siihen, että se asettuu vastakkain 

sen kanssa, mitä LL on edellä sanonut; OO tavallaan neuvottelee LL:n puheesta vastakkaista lapsen 

etu -diskurssin kanssa. 

 

 LL yrittää ensin saada vuoroaan takaisin rivillä 6, mutta epäonnistuu siinä toistaiseksi. Kun OO on 

saanut lapsen etu -diskurssinsa valmiiksi, LL:n on tavallaan pakko orientoitua siihen, sillä muuten 

saattaisi jäädä vaikutelma, että hän vastustaa ”lapsen etua”. Tämä orientoituminen tulee esiin LL:n 

rivin 8 vastauksessa ”joo mutta”. Hänen on siis ensin osoitettava samanmielisyytensä väitteen 

kanssa, jonka jälkeen vasta voi uudelleen aloittaa argumentin vastakkaisesta näkökulmasta (Billig 

2008, 148; Schriffin 1985, 43; Pomerantz 1984, 72; Sorjonen 1990, 172; esimerkit 1, 5 ja 7). OO 

reagoi LL:n vuoronsaanti yrityksiin toistamalla väitteensä rivillä 9, jossa hän myös sanoo sen hyvin 

vahvasti hymyilevällä äänellä ja jää hymyilemään ja äänettömästi nauramaan koko LL:n 

loppupuheenvuoron ajan. Tulkitsen, että tässä OJ käyttää tässä vähän samantapaista tekniikkaa kuin 

esimerkissä 1; naurulla yritetään tavallaan tehdä vastapuolen argumentti naurunalaiseksi, ei 

uskottavaksi. Jälleen kerran on havaittavissa, miten tärkeää roolia argumentoinnissa ei-sanalliset 

eleet ja ilmeet pelaavat tämän kaltaisessa kontekstissa, jossa puheenvuoroista on kova kilpailu. 

 

Rivien 10–12  ”jos tästä tehdään niinkun samanlainen käytäntö kuin normaali normaaliperheen lapsi 

perheen la ja lapsisuhteesta” kategorisoi hyvin vahvasti homoseksuaalisia perhesuhteita 

poikkeaviksi ja heteroseksuaalisia normaaleiksi. Silmiinpistävää kuitenkin on, ettei hän itse – 

ainakaan millään otteesta eksplisiittisesti todennettavissa olevalla tavalla – kohtele omaa normaalin 

ja poikkeavuuden kategorisointiaan ongelmallisena. Päinvastoin, LL näyttäytyy puheessaan tärkeän 

asian ja yhteisen edun ajajana; jos lesbo-, homo- tai bi-parien perheitä kohdellaan samalla tavalla, 

kuin ”normaaliperheitä”, niin silloin ”lähdetään vesittämään perusasetelmaa” (rivit 12–13). Tässä 

on erityisen mielenkiintoinen sana ”perusasetelma”, joka tuntuu sisältävän itsessään retorista 

voimaa; se on jotain normaalia, alkuperäistä ja tavallista, se on jotain, jossa ”normaalin” 

määrällinen ja määrällinen puoli kietoutuvat erottamattomalla tavalla yhteen ja yhdessä rakentuvat 

hierarkkisesti arvokkaammaksi kategoriaksi, kuin sen vastakohdat, esimerkiksi poikkeava tai 

epätavallinen. Perusperhe rakentuu LL:n puheessa joksikin normaaliksi, tavalliseksi ja yleiseksi ja 

näistä johdettuna myös hyväksyttäväksi; joksikin, jonka ei tarvitse perustella asemaansa. Perus 
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rakennetaan ensisijaisesti heteroseksuaaliseksi, jonka vastakohta on tästä poikkeavat, lesbo-, hom- 

ja bi-suhteet. LL:n puhe rakentaa väistämättömäksi, että jos perusasetelman sekaan päästettäisiin 

jotain epänormaalia, poikkeavaa tai epätavallista (lesbo-, homo- tai biseksuaalista), koko puheen 

avulla rakennettu, kyseenalaistamaton heteroseksuaalinen perusasetelma, olisi vaarassa vesittyä.  

 

Seuraavassa vuoden 1996 otteessa on esimerkki (7) rikkinäisyys -diskurssista, puhujina toimivat 

Päivi Räsänen (PR) ja Pirkko Saisio (PS). 

”Meistä jokainen on jollain tavalla seksuaalisesti rikkinäinen” 
 1 PR: ..paavalinhan tavallaan todellakin hienosti ottaa tän suvaitsevaisuusasian  
 2 eli sen että älkää tuomitko (0.7) heti tän perään koska te itse teette samoja tekoja (0.7) mun  
 3 mielest tää tarkottaa sitä et me kaikki ollaan tietys mieles samassa veneessä (0.7) eli kyllä meistä 
 4 jokainen on omalla tavallaan myös seksuaalisesti poikkeava (.) tietyllä tavalla perverssi (0.7) mä   
 5 oon sitä mieltä (0.5) mutta: (0.5) [mut],  
 6 PS:                                             @[vau]@ 
 7 PR:  kun ajattelen (.) ajattelen.. 
 8 -hälyä, naurua- 
 9 PR: =ajattelen näin että ¤et¤ homoseksuaalisuus on yks tapa olla seksuaalisesti niinkun  
10 rikkinäinen (0.6) eli ei edusta sitä luomistyötä mikä alun perin on on luotu (0.5) mut meis kaikis 
11 on jotain (0.5) jotain niinku tällästä seksuaalista rikkinäisyyttä..  
 
Esimerkki 7. Homoseksuaalisuus rikkinäisyytenä, vuosi 1996 

 

Tämän esimerkin puheenaihe oikeastaan alkoi Lauri Jakkilan viittauksista Raamatun hahmoon, 

Paavaliin, jonka jälkeen Martti Nissinen (MN) lausui pitkän puheenvuoron, jossa hän tulkitsi 

Paavalia koskevaa Raamatunkohtaa lesbo-, homo- ja bi -suhteita puolustavasta näkökulmasta. 

MN:n tulkinnan mukaan Paavalin viittaus ”homoseksiin” tässä Raamatun kohdassa oli ”retorinen 

ansa”, jonka tarkoituksena oli osoittaa, että ketään ei pidä tuomita. Tässä esimerkissä rivien 1–2 

”paavalinhan tavallaan todellakin hienosti ottaa tän suvaitsevaisuusasian eli sen että älkää tuomitko 

heti tän perään koska te itse teette samoja tekoja” viittaa oikeastaan suoraan MN:n edelliseen 

kommenttiin ja toimii näin tavallaan oman tilan luomisena, ”vastaan tulemisena” edellisiin 

puheenvuoroihin sekä oman puheenvuoron niihin suhteuttajana, sillä asiayhteyteen kuulumaton 

argumentti voisi näyttäytyä ei-uskottavalta ja käsittämättömältä. PR käyttää koko esimerkin ajan 

minä -muotoa; ”mä ymmärrän” (rivit 2–3), ”mun mielestä” (rivit 2–3), ”mä oon sitä mieltä” (rivit 

4–5) ja ”ajattelen” (rivit 7 ja 9). Tämä omakohtaisuus ja mielipiteen, ei tiedon, taso (ks. edellä 

”tiedon tasot”, esimerkki 5) sekä tarkat esivalmistelut jo hieman ounastelevat, että PR kohtelee 

tulevaa argumenttiaan jonain potentiaalisesti kulttuurikohtaisesti ongelmallisena. 
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Rivin 3 ”me kaikki ollaan tietys mieles samassa veneessä” on retorisesti taitava metafora (ks. edellä 

esimerkki 4). Kukaan meistä ei ole muiden yläpuolella, vaan kaikki ovat samassa veneessä; jos yksi 

hukkuu, niin kaikki hukkuu. ”Me” viittaa tässä ymmärrykseni mukaan kaikkiin meihin – jokaiseen 

ihmiseen. Sananparsi ”tietys mieles” mielenkiintoisella tavalla kuitenkin jättää varasuunnitelman 

tästä argumentista pakenemiseen; jos olemme tietyssä mielessä samalla viivalla, se ei tarkoita, että 

olemme joka asiassa samalla viivalla. Tärkeää on myös, että tämä me -vertaus tulee ennen itse 

argumenttia, joka oikeastaan tulee jo riveillä 3–4 ”kyllä meistä jokainen on omalla tavallaan myös 

seksuaalisesti poikkeava tietyllä tavalla perverssi”. Tässä kohdassa argumentti on kuitenkin vielä 

sanottu me -muodossa, viitaten ”jokaiseen meistä”. Sanassa ”seksuaalisesti” molemmat kädet 

tekevät ympyrän edessä, niin että kämmenet ovat lopuksi auki eteenpäin, liike jatkuu sananparressa 

”tietyllä tavalla perverssi, mä oon sitä mieltä”. Sanoissa ”seksuaalisesti”, ”poikkeava” ja ”perverssi” 

on hyvin vahva painotus ja niitä pehmitellään hieman sanoilla ”omalla tavallaan”, ”myös” ja 

”tietyllä tavalla”. Pehmitykseksi voi tulkita myös me -muodon käytön; koska PR ilmaisee ”jokainen 

meistä olevan samassa veneessä” häntä ei voida myöhemmin tuomita minkään yksittäisen ryhmän 

leimaamisesta seksuaalisesti poikkeavaksi ja perverssiksi. Nämä huolelliset esivalmistelut ja 

ennakoivat pehmittelyt onkin mahdollista tulkita niin, että jo vuonna 1996 kulttuurissamme saattoi 

olla potentiaalisesti ongelmallista leimata joku tietty läsnä oleva ryhmä (homoseksuaalit) suorilta 

käsin poikkeavaksi tai perverssiksi, mikä tulkintani mukaan kertoo näiden ilmaisujen kulttuurisesta 

voimakkuudesta.  

 

Rivillä 5 ”mut”, joka toistetaan, ounastelee, että seuraavaksi tulee jotain, joka jollain tavalla eroaa 

edellisestä puheesta (ks. edellä, esimerkit 1, 6–7). Tässä kohtaa (rivi 6) PS kuitenkin keskeyttää 

PR:n puheen ja huudahtaa nauravalla äänellä ”vau” ja keskustelijat (erityisesti OO:n ääni jälleen 

kuuluu) yhtyvät nauruun ja hälyyn (rivi 8), joka kestää muutamia sekunteja. Tässä jälleen kerran on 

havaittavissa naurulla ja ”hauskalla jutulla” tekeminen; tulkitseminen PR:n puheenvuoron 

”hauskaksi jutuksi” se omalla tavallaan vähentää sen uskottavuutta. PS:n huudahdus sisältää myös 

arvion sanotusta; se on jotain yllättävää ja (ehkä PR:n edellisistä argumenteista) eroavaa. ”Vau” voi 

myös tarkoittaa ihastelua tai hämmästelyä; tulkitsen, että se tässä rakentaa molempia, mutta PS:n 

huudahduksesta on mahdollista tulkita myös hieman ivallinen sävy. Vähän niin kuin 

arkikeskustelussa, ”vau” voi joskus toimia enemmänkin vähättelynä kuin ihasteluna; tämä riippuu 

sekä äänensävystä että muusta vuorovaikutustilanteesta, mutta ennen kaikkea sen lopullinen 

merkitys rakentuu sen tulkinnassa. PR yrittää heti saada vuoron takaisin itselleen, sillä on ilmeistä 

että hänen puheenvuorostaan vielä puuttuu oleellinen osa; tämä on havaittavissa jo rivin 5 ”mutta” 

sanoissa, ja rivillä 7, jossa hän yrittää saada ääntään kuuluviin hälyssä. Hän ei siis jää 
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patsastelemaan ”annetussa kehussa” eikä hänen äänestään ole kuultavissa huvittuneisuutta – näistä 

asioista on mahdollista tulkita, että PR ei tässä yhteydessä kohtele sanaa ”vau” kehumisena.      

  

Kaiken tämän esivalmistelun ja ”itsensä likoon” laiton jälkeen, oikeastaan vasta riveillä 9–10 PR 

pääsee itse lopputulemaansa: ”ajattelen näin että et homoseksuaalisuus on yks tapa olla 

seksuaalisesti niinkun rikkinäinen eli ei edusta sitä luomistyötä mikä alun perin on on luotu”. Nyt 

siis ”me” muoto on vaihtunut tiettyyn ryhmään, homoseksuaaleihin. Tämä väite on edelleen 

suhteellisen voimakas, joten sitä pehmitellään sanoilla ”yks tapa” ja ”niinkun”. Näistä edellinen, 

”yks tapa”, viittaa ajatuksellisesti, että on myös muita tapoja olla rikkinäinen ja tämän sanoessaan 

PR:n kämmenet ovat rintaa vasten avoimena, tehden kolmion ja oikea käsi on ottanut vasemman 

käden pikkulillistä kiinni, tehden sormilla ”laskemisefektin”, joka tukee puhetta. Myös 

vuorovaikutusta multimodaalisesta näkökulmasta tutkinut Goodwin C. (2011; 2000) havaitsi 

tyttöjen pelejä koskevasta videoaineistostaan, että numeroita tai laskemista saatettiin korostaa 

samanaikaisilla käsien eleillä. Tämä ei kuitenkaan hänen mukaansa tarkoita, että käsien eleet 

olisivat vain puheen visuaalinen peili, eleissä näkyvä heijastus puheesta, vaan eleitä tulee kohdella 

yhtenä rinnakkaisena, mutta itsenäisenä semioottisena merkitysjärjestyksenä puheen ohella. (2011, 

182–183; 2000, 1497–1498.) Tässä tulee esiin myös jo esimerkin 5 yhteydessä tekemäni havainto 

siitä, että eleet toimivat myös itsenäisesti ja/tai eritahtisesti suhteessa puheeseen (ks. Peräkylä & 

Ruusuvuori 2006, 139–140). Paikoissa, joissa eleet ja/tai ilmeet ja puheteot kuitenkin toimivat – 

kuten tässä PR:n laskemiskohdassa – samantahtisesti, syntyy tulkintani mukaan erityisen korostettu 

vaikutelma.    

 

Tämä rivien 9–10 argumentti kietoutuu myös erottamattomalla tavalla luonnollinen luomisena -

diskurssiin (ks. edellä, esimerkit 3–4); Jumalan alun perin luoma rakennetaan itsessään hyväksi. 

Tähän liittyy myös ideologinen ajatus, että joku mikä on alussa, on muita aidompi, parempi, 

alkuperäisempi; se on ensimmäinen, ollut ennen muita. Aito on parempi kuin kopio tai pinnallinen, 

aidossa ja alkuperäisessä on tavallaan itsessään retorista voimaa. Psykologisen rikkinäisyys-

retoriikan ja kristillisen synti -ajattelun yhdistyessä syntyy eräänlainen ajatus homoseksuaalista 

ihmisestä keskeneräisenä ja keskenkasvuisena ihmisenä verrattuna kypsään ja ”normaaliin” 

heteroseksuaaliin55. Rikkinäinen ei ole ehjä, se on mennyt hajalle, se on särkynyt; rikkinäisyys -

metafora on tulkintani mukaan sairausleiman kaunistelua, sillä se sisältää jotenkin runollisen kaiun, 

ihmisen seksuaalisuus on hauras ja haavoittuvainen ja nyt se on mennyt rikki.  

                                                
55 Tämän kaltaista rikkinäisyys -retoriikkaa harjoittaa suhteellisen tuoreessa kirjassaan myös esimerkiksi Ari Puonti 
(2004).     
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Riveillä 10–11 PR palaa vielä yleiseen, ”me” näkökulmaan; ”mut meis kaikis on jotain jotain niinku 

tällästä seksuaalista rikkinäisyyttä”. Tässä niin sanotussa hampurilaismallissa, jossa vastaan 

tulemista tapahtuu sekä itse argumentin edellä ja sen jälkeen, karu väite homoseksuaalien 

rikkinäisyydestä on puettu kauniiseen, ymmärtäväiseen muotoon; PR rakentaa vaikutelmaa itsestään 

ymmärtäväisenä ja sympaattisena ihmisenä, joka ei pidä itseään muiden yläpuolella, eikä hänen 

mielipiteensä todellakaan johdu henkilökohtaisista, negatiivisista asenteista homoseksuaaleja 

kohtaan. Puheeseen rikkinäisyydestä liittyy siis tietynlainen ”ymmärtävä ote”; ja samastuminen: 

”kaikki meistä ovat omalla laillansa rikkinäisiä”. Tämä argumentoinnin monialaisuus ja sen 

räätälöity suhteuttaminen edellisiin väitteisiin on retorisesti taitavuutta. Tämänkaltaisia retorisia 

keinoja harjoitetaan Homoilloissa paljon. Argumenteissa tavallaan suhteudutaan edellisiin 

argumentteihin ja varaudutaan tuleviin, sillä pelkästään hyvin vahvan ja jääräpäisen argumentin 

esittäminen ei välttämättä olisi retorisesti niin vaikuttava, sillä se saattaisi herättää kuulijassa 

enemmän vastarintaa (ks. Billig 2008; Lähteenmäki 2011, 66–67). 

 

Myös Jaana Vuori (2004) ja Charpentier (2001a) havaitsivat aineistoistaan rikkinäisyys -diskurssia 

(Charpentier 2001a, 52–55; Vuori 2004, 109, 111–112). Charpentier (2001a) nimitti tätä diskurssia 

psykologiseksi ja hän myös huomasi saman kuin minä eli sen, miten psykologinen diskurssi 

kietoutuu sairausleimaan ja kristilliseen synti -retoriikkaan (emt, 52, 55). Kun Charpentier (emt.) 

puhuu kehityspsykologian lainaamisesta, itse tulkitsen tämän esimerkin psykologisuuden niin, että 

mielestäni PR:n harjoittama rikkinäisyys -retoriikassa aivan ilmeisesti lainaa Sigmund Freudilta 

(esimerkiksi 1971) alkunsa saanutta psykoanalyysiä. Myös psykoanalyysin piirissä on edennyt 

eräänlainen ”eheytymisen” näkökulma. Stålströmin (1999) mukaan eritoten Freudin seuraajat 

Edmund Bergler ja Sandor Rado aloittivat totaalisen homoseksuaalisuuden leimaamisen 

sairaudeksi, joka rantautui Suomeenkin Kalle Achten (Achte ym. 1973, 110–117) siivittämänä. 

Vaikka homoseksuaalisuuden sairausleima poistettiin maailmalaajuisesti pois sairausluokituksesta 

vuonna 1996, Yhdysvaltain psykoanalyytikkoyhdistys (APsA) jäi toistamaan Bieberin ja 

Socaridesin johdolla homoseksuaalisuuden leimaamista sairaudeksi, ja sitä ylläpitämään muodostui 

pieni psykoanalyyttinen eheytymisliike (NARTH)56, joka julkaisuissaan pyrkii homouden 

palauttamista häiriöluokitukseen. (Stålströmin 1999, 27; Juvonen 1997, 12–13.)  

                                                
56 NARTH (National Association for Research & Therapy of Homosexuality) on liittoutunut uskonnollisen 
moraaliliikkeen kanssa ja järjestänyt laajoja julkisuuskampanjoita homoseksuaalisuuden häiriöleimaksi palauttamiseksi. 
Psykoanalyysin valtavirta kuitenkin vastustaa NARTH:in näkökulmaa ja Yhdysvaltain psykiatriyhdistys APA 
(American Psychiatric Association), hylkääkin Irving Bieberin, Charles Socaridesin suosimat seksuaalisen 



 82  

 

Kaikkein mielenkiintoisista näissä psykoanalyyttisissa häiriöleimaa kannattavissa liikkeissä on, että 

Freud (1971) itse suhtautui kriittisesti homoseksuaalisuutta sairautena pitäviin näkemyksiin ja 

hänen ajatuksissaan käy ilmi, että hän piti kaikkia ihmisiä potentiaalisesti biseksuaalisina (Butler 

2006, 192; Eskola & Järventie 2001, 52; Freud 1971, 67, 71–72, 80; Mitchell 1986, 290–291; 

Stålström 1999, 26; 1997b, 194–196). Freudille (1971) myös niin sanottu normaali seksuaalinen 

käyttäytyminen sisälsi perversion aineksia, esimerkiksi ”takertumiseksi välitavoitteisiin” eli 

hyväilyä ilman aikomusta harjoittaa yhdyntää (emt, 76; De Lauretis 1994a, xi–xii; Kekki 2006, 5–

6). PR:n rivien 5–6 ilmaisussa ”kyllä meistä jokainen on omalla tavallaan myös seksuaalisesti 

poikkeava tietyllä tavalla perverssi” näkyy hyvin selkeästi kaikuja Freudin ajatuksesta ”jokaisen 

potentiaalisesta perverssiydestä”. Freudille (1971) seksuaalisen perversion ja ”normaaliuden” 

välinen kuilu oli häilyvä. Toisin kuin PR mielestäni tässä otteessa tekee, Freudin mielestä 

perversion käsitettä ei kuitenkaan pitänyt käyttää moralisoiden. (Emt, 80.) Vaikka PR kauniisti 

rakentaa otteen retorisesti taitavaksi niin, että ”jokainen meistä on samassa veneessä”, hänen 

puheenvuorostaan ei jää epäselväksi, että juuri homoseksuaalisuus rinnastuu tähän rikkinäisyyden ja 

seksuaalisen perverssiyden positioon. 

 

Freudin ajattelu on hyvin laaja-alaista, runsasta ja monitulkintaista. Sen voi päätellä jo siitä, että 

hänen ajatteluunsa tukeutuen voidaan puolustaa toisilleen jopa täysin vastakkaisia näkemyksiä. 

Tämä on havaittavissa myös Homoilloissa. Esimerkiksi vuonna 1996 myös psykiatri Martti 

Paloheimo, joka oli homo-, lesbo- ja bi-parien oikeuksien kannalla, aivan ilmeisesti tukeutuu 

Freudin ajatteluun. Hänen argumentointinsa taas perustui Freudin viettiteoriaan57; rakentamalla 

ajatuksen, että seksuaalinen vietti on ihmiselle niin äärimmäisen keskeinen ja seksuaalisen vietin 

kohde on jo hyvin nuorena selkeä, hän rakentaa stabiilia ja muuttumatonta käsitystä 

homoseksuaalisesta identiteetistä näin oikeuttaen sitä. Freudin psykoanalyysin monipuolinen 

lainaaminen myös osoittaa, kuinka intertekstuaalista argumentointi Homoilloissa on; argumenteissa 

viitataan sekä implisiittisesti että eksplisiittisesti muihin teksteihin (ks. Nuolijärvi & Tiittula 2000, 

18).  

Homoilloista huomaa, kuinka massiivinen vaikutus Freudin psykoanalyysillä on ollut ja on edelleen 

kulttuurissamme; tämä näkyy jopa toisilleen vastakkaisina hänen ajatustensa uudelleentulkintoina. 

                                                                                                                                                            
suuntautumisen muuttamiseen tähtäävät eheytymisterapiat tehottomina ja potentiaalisesti tuhoisina. (Stålströmin 1999, 
27–31.)  
57 Freudin mukaan ihmisen mieli on jatkuvassa dynaamisessa liikkeessä ja on olemassa kaksi perusviettiä: 
kuolemanvietti ja elämänvietti eli libido, joka on luonteeltaan seksuaalinen sanan laajassa, kaikkiaan mielihyvään ja 
elämän ja olemassaolon jatkamiseen tarkoitetussa, merkityksessä (ks. Freud 1993a; Eskola & Järventie 2001, 44–49).  
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Rikkinäisyys -diskurssi oli myös ainoa tämän luvun diskursseista, josta esiintyi häivähdys myös 

vuoden 2010 Homoillassa. Itse ajattelen, että vaikka Freudin (1971) ajattelu lähtee hyvin 

heteronormatiivisesta oletuksesta (ks. Butler 2006, 124; de Lauretis 1994a, xiii), se kuitenkin antaa 

myös viitteitä kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän uudelleen arvioimiseen. Butlerin (2006) mukaan 

Freudin seksuaaliteoreettiset esseet auttavat ymmärtämään, että poikkeus tai outo antaa meille 

viitteen siitä, kuinka seksuaalisten merkitysten arkinen ja annettu maailma on rakentunut ja 

epäyhtenäinen. Niinpä epäyhtenäinen ja ”ulkopuolelle jäävä” tavallaan paljastavat, että seksuaalisen 

luokittelun annettuna otettu maailma on sosiaalisesti rakentunut ja niin se voitaisiin yhtä hyvin 

myös rakentaa toisin (emt, 192; Karkulehto 2006b, 54; ks. Freud 2005, 158–174; 1993b, 138–139). 

Freudille esimerkiksi mielen tiedostamaton58 alati paljastaa identiteettien jatkuvan epäonnistumisen 

eheyden ja pysyvyyden ideaalista (Rose 1988, 90–91). Sigmund Freudia voi siis tulkita hyvin 

monella tapaa, ja hänen ajattelustaan löytyy yhä edelleen eväitä myös radikaaliin sukupuolien ja 

seksuaalisuuksien uudelleentulkintaan. 

3.3 Perinteinen perhe ja yhteiskunnan jatkuvuus -diskurssi 

 
Voidaan sanoa, että yhteiskunnassamme vallitsee yhä edelleen hyvin vahvasti, ainakin julkisessa 

sfäärissä, perinteinen ydinperheideologia, johon kuuluu biologinen vanhemmuus, yksityisen ja 

julkisen erottelu, naisen ja miehen erilaiset rooliodotukset ja ennen kaikkea heteroseksuaalinen 

parisuhde tai (mielellään) avioliitto (Forsberg 2003, 10; Husso 2003, 144–148; Kuosmanen 2007b, 

168–204; Nätkin 2003, 17; Vuori 2003). Tämä ideologia on kuitenkin historiallinen – ja siinä on 

ollut säröjä alusta asti (Nätkin 2003, 18–19). Tämä historiallisuus jo itsessään merkitsee sitä, että se 

ei voi olla mitään esimerkiksi luonnosta tai laista suoraan heijastuvaa.  

 

Vaikka varsinaista perinteisen perheen -diskurssia esiintyi aineistossani vain vuonna 1996, se ei 

tarkoita, ettei ydinperheen eri ulottuvuuksiin tukeuduttu myös vuonna 2010. Omassa aineistossani 

havaitsin mielenkiintoisen huomion, että kun vuoden 1996 Homoillassa tartuttiin perinteisen 

perheen diskurssiin, oikeastaan yksinomaan vuoden 2010 Homoillassa rakennettiin yhteiskunnan tai 

avioliittoinstituution jatkuvuus -diskursseja, jotka olivat ajatuksellisesti kuitenkin vähintään yhtä 

perinteisiä kuin perinteinen perhe -diskurssit. Seuraavaksi analysoin aineistoesimerkit näistä 

molemmista, kullekin vuodelle ominaisesta diskurssista.     

                                                
58 Freudin rakenneteoriassa mielen sisältö voidaan ymmärtää eräänlaiseksi mentaaliseksi universumiksi, jossa erottuvat 
tiedostamattoman, esitietoisen ja tietoisen alueet. Tiedostamattoman toiminnot, joita Freud kuvasi käsitteellä Se (Id), 
muodostavat psyykkisen kehityksen lähtökohdan ja ovat kaikkeen muuhun nähden ensisijaisia. (Freud 1993a&b; Eskola 
& Järventie 2001, 49.)  
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”Jos on tuon tyyppisiä parisuhteita niin ne maksaa kanssa siitä”  

Seuraavaksi annan esimerkin (8) perinteisen perheen diskurssista, puhujina toimivat Esa Lahtela 

(EL) ja juontaja mies (JM).  

 

 1 EL:..semmonen perinteinen (0.5) miehen ja naisen välinen suhde on (0.5) oikee (.) ¤tommonen¤  
 2 perhe (.) parisuhde ja (.) ja (0.7) nykynen lakihan sallii (.) asua yhdessä mut en näkis sen (0.5)  
 3 laajempaa niinku registeröintiä (0.5) tarvetta ole 
 4 JM: no mitä mi mieltä sinä oot tästä perimisasiasta (0.5) ¤#oo#¤ pitäisikö näiden rouvien saada 
 5 (.) periä toinen toisensa siihen tapaan kuin (0.5) aviopuolisot saavat> (0.5)                                                             
 6 EL: e:i (0.5) 
 7 JM: miks[ei ]                         
 8 EL:         [mu]mmielestänää (0.5) siks että< (0.5) mummielestä niinkun (0.7) koko (.) koko tää:  
 9 (.) ajatus pitäs lähtee siitä< (.) jotta (0.5) on ¤#öö#¤ perus (.) perhe joka (.) joka (0.5) määrää  
10 niinku lainsäädännön ja sitten (0.5) näistä (0.5) jos jos on (.) tuontyyppisiä (.)  
11 parisuhteita niin (0.5) @ne maksaa kans siitä@ 
12 joku yleisöstä: @uskomatonta@ *kohahduksia* 
 
Esimerkki 8. Perinteinen miehen ja naisen suhde, vuosi 1996 
 
Esimerkki alkaa kohdasta, jossa Homoillassa on esitetty studion ulkopuolinen esittely kahdesta 

naisesta, jotka ovat asuneet yhdessä 27 vuotta ja juontaja on tässä kysynyt Esa Lahtelalta (EL), 

vastasiko tämä hänen näkemystään homoseksuaaleista. Mielenkiintoista on, että EL ei missään 

vaiheessa varsinaisesti vastaa itse kysymykseen, vaan alkaa riviltä 1 ”perinteinen miehen ja naisen 

välinen suhde on oikee tommonen perhe parisuhde”. Tähän argumenttiin ei myös anneta mitään sen 

kummempia selontekoja, vaan vaikuttaa siltä, että ”perinteinen miehen ja naisen välinen suhde” on 

itsessään jotenkin niin vahva ja tunnettu kategoria, että sitä ei tarvitse tarkentaa. Sana ”perinteinen”, 

joka on EL.n puheessa painotettu, on tärkeä sana tietynlaisen stabiilin ja ikiaikaisen mielikuvan 

luomisessa. Aineistostani on tulkintani mukaan havaittavissa, että ”perinne” -sana sisälsi vuonna 

1996 kulttuurissamme positiivisen konnotaation; se on jotain, mikä on ”aina ollut”, ja koska sen ”on 

aina ollut”, se on pakko olla jotain ”oikeaa” (rivi 1). Perinteinen liittyy tietyllä tavalla 

ajatuksellisesti myös perimiseen; perinteet ovat tapoja, jotka olemme perineet suvultamme tai esi-

isiltämme. On mahdollista, että perinteiden kunnioittaminen ajatuksellisesti näin rinnastuu myös 

esi-isien (tai niiden, jolta ”perinne on peritty”) kunnioittamiseen ja tämä selittäisi perinne -

diskurssin kulttuurista voimaa; se on voimakas tapa oikeuttaa jonkin asian olemassaoloa, sillä se 

tekee jostain asiasta kyseenalaistamattoman, itsessään hyvän asian.  

 

Rivillä 2 EL:n sanoessa ”nykynen lakihan sallii” hänen katseensa käy pikaisesti oikealla alhaalla ja 

rivillä 3 ”niin rekisteröintiä tarvetta” hänen kätensä kierähtävät ja tekevät ympyrän edessä. Sanoista 

”sallii” (rivi 2) ja ”laajempaa” (rivi 3) syntyy mielikuva, että laki olisi jo tuolloin ollut hyvin salliva; 
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enää ei tarvita sallivampaa lakia laajemmalle rekisteröinnille. Verbi ”näkis” rivillä 2 on omasta 

näkökulmasta sanottu, mutta tulkintani mukaan ”näkeminen” on varmempi sanonnan tapa, kuin 

esimerkiksi ”mielestäni”. Tämä siksi, että näkeminen on jotain, joka tapahtuu silmillä ja tilanteen 

”näkeminen” on suhteellisen varma positio, sillä silmien ei kulttuurissamme ajatella samalla tapaa 

pettävän, kuin vaikka ihmisen mielen. Jonkun asian ”näkeminen omilla silmillä” esimerkiksi on 

uskottava argumentoinnin tapa.  

 

JM esittää riveillä 4–5 lisäkysymyksen, josta on havaittavissa hienoinen arvio EL:n vastaukseen; 

korostaessaan sanaa ”perimisasiasta”, JN antaa osviittaa, että hänen alkuperäiseen kysymykseensä 

tai aiheeseen ei ehkä vastattu ja vielä uudestaan, rivillä 5, sana ”periä” painottuu. Mielenkiintoinen 

on myös viittaus ”näiden rouvien” (rivi 5); ”rouva” sanaa yleisesti käytetään naimisissa olevasta 

naisesta tai leskestä. ”Rouva” -kategorisointi tavallaan korostaa sitä rinnastusta, jonka JM tekee 

rivillä 5 (”siihen tapaan kuin aviopuolisot saavat”), toisaalta kategorisoinnin ”nämä rouvat” voi 

tulkita heteronormatiivisena; tavallaan lesboudesta tai lesbosuhteista ei pystytä puhumaan muutoin 

kuin kiertäen tai täysin heteronormatiivisin sanoin. Sana ”rouva” kulttuuriselta merkitykseltään on 

kuitenkin olennaisesti rakentunut sanan ”herra” (epäsymmetriseksi) vastinpariksi. Tämä bi-, lesbo- 

tai homoseksuaalisuuteen viittaavissa sanoissa kangertelu on itse asiassa laajemminkin vuoden 1996 

Homoiltaa kuvaavaa; homo-, lesbo ja/tai bi-suhteista tai pareista käytetään hyvin erikoisia 

kieroilmauksia.  

 

EL:n vastaus rivillä 6, ”ei”, on hyvin suora ja painotettu. Sitten tulee lyhyt tauko, jonka jälkeen 

juontaja esittää lisäkysymyksen ”miksei” (rivi 7) samalla kun EL aloittaa melkein samanaikaisesti 

(rivillä 8) kangertelevan selonteon ”mummielestänää siks että mummielestä niinkun”. Koska JM ja 

EL aloittavat lähes samanaikaisesti, on todennäköistä, että EL olisi joka tapauksessa, myös ilman 

JM:n rivin 7 tarkentavaa kysymystä, orientoitunut selontekovelvollisuuteen. Rivit 8–11 ovat hyvin 

selkeästi tulkittavissa arkaluonteisuuden rakentamiseksi, mikä jo enteilee puheenvuoron jollain 

tapaa kulttuurisesti ongelmallista loppuhuipennusta. Tämä arkaluonteisuuden rakentuminen 

puheessa (ennen potentiaalisesti arkaluonteista, kyseenalaista ilmaisua) ilmenee toistoina, taukoina, 

äänteiden pidennyksinä, änkytyksenä ja epäselvinä tavuina (ks. Suoninen 1999c, 105–106). Tämä 

on näkyvissä myös eleissä: rivillä 8 EL:n katse on alhaalla, silmät liikehtivät niiden ollessa 

kuitenkin melkein kiinni ja sanoissa ”koko koko tää” hänen oikea kätensä on edessä löyhässä 

nyrkissä ja heristelee hienoisesti puheen tahdissa.  
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Rivien 8–9 ilmaisu ”koko tää ajatus pitäs lähtee” ajatuksellisesti tukee rakentuvaa 

perinnediskurssia, sillä ilmaisu ”lähteä jostain” tavallaan viittaa eräänlaisiin ”lähtökohtiin”, 

alkuperäisiin periaatteisiin, joille muut periaatteet ovat alisteisia (ks. myös edellä, esimerkki 6). 

Rivin 9 ”perusperhe” on juuri tällainen alustava, alkuperäinen periaate, josta koko lainsäädännön 

pitäisi EL:n puheessa lähteä. Tässä kohtaa EL ei enää tee viittausta ”naisen ja miehen väliseen 

suhteeseen”, vaan perusperhe on implisiittisesti alkanut tarkoittaa nimenomaan miehen ja naisen 

välisiä perinteisiä suhteita. Sanoissaan ”jotta on perusperhe joka” (rivi 9) EL:n oikea käsi on 

löyhässä nyrkissä edessä, sanoessaan ”määrää lainsäädännön” se tekee vaakaliikkeen edessä, silmät 

taas suljettuina. Nyrkin heristäminen edessä – vaikka se on tässä tehty löyhästi – rakentaa 

mielikuvan kulttuurisesta, stereotyyppisestä suomi-miehestä, joka heteronormatiivisiin 

ydinperhearvoihin vedoten puhuu perinteiden puolesta ja lyö nyrkkiä pöytään. 

 

Arkaluonteisuuden rakentuminen on huipussaan rivillä 10, jossa EL tekee viittauksen muuhun kuin 

”perusperheen” piiriin lukeutuviin suhteisiin. Ensin sanassa ”näistä” kohdalla EL:n käsi on auki ja 

se käy löysänä heilahduksen omaisesti oikealla, ikään kuin viitaten ”noihin tuolla”, kaukaiseen 

ryhmään, jolla ei todellakaan ole mitään tekemistä ”perusryhmän” kanssa. Tässä katse on ylhäällä, 

mutta se laskee nopeasti alas sanassa ”tuontyyppisiä”, ja silmät myös siristelevät hieman. Viittaus 

”tuontyyppinen” on hyvin mielenkiintoinen ja myös lesbo-, homo- ja bi-parien kannalta hyvin 

ongelmallinen, sillä se on samanaikaisesti sekä hyvin ulkoistava että nimeämisen piiristä pois 

ajava. Homo-, lesbo- ja bi-suhteet rakentuvat ajatuksellisesti käsittämättömiksi, sillä niille ei anneta 

edes nimeä, sillä niillä ei haluta olevan nimeä. Tässä on tulkintani mukaan havaittavissa luvussa 2.3 

tekemäni Butlerilta (1997a) lainattu huomio, että nimeäminen ja toistaminen ovat tärkeitä 

performatiiveja, joissa subjektit herätetään henkiin ja on myös mahdollista olla tulematta nimetyksi 

lainkaan (emt, 26; McIlvenny 2002b, 120). Lain säätäminen pakottaisi nimeämään ja tunnustamaan 

”tuontyyppisten” suhteiden olemassaolo ja toisaalta säätämättä jättäminen, jota EL tässä 

esimerkissä kannattaa, pakonomaisesti kaapittaa, häätää ymmärrettävissä olevan piiristä homo-, 

lesbo- ja bi-suhteita. EL:n puheenvuoro vielä huipentuu karuun loppuun, riveillä 10–11; ”jos on 

tuontyyppisiä parisuhteita niin ne maksaa kans siitä”.  

 

Sanonta ”maksaa” sisältää tulkintani mukaan tässä kaksoismerkityksen. Toisaalta lesbo-, bi- tai 

homosuhteissa elävät joutuvat konkreettisesti maksamaan rahaa, perintöveroa, mutta toisaalta taas 

verbi ”maksaa” on tulkittavissa tässä liittyvän ajatuksellisesti hyvin julmalla tavalla kostoon; jos on 

tuontyyppisiä suhteita, ne saavat sitä katua, ne saavat siitä maksaa. Tätä jälkimmäistä tulkintaa 

tukee rivillä 11 myös pieni sana ”kans”. Syntyy ajatus, että homo-, lesbo- ja bi-suhteet ovat 
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olemassaolostaan velkaa perinteiselle perheelle, ne ovat särö perinteisen ”perusperheen” ideaalissa 

ja saavat siitä maksaa ”kans”. EL sanoo nämä rivin 11 viimeiset sanat ”ne maksaa kans siitä” vielä 

hymyilevällä äänellä ja hymyillen. Tämä hymyily on tulkintani mukaan mahdollista ymmärtää rajun 

ilmaisun pehmittäjäksi; ”puoliksi vitsillä” sanotuksi. Jos jotain asiaa ei ole ”tarkoitettu ihan 

kirjaimellisesti”, tämä asian puoliksi ”heitoksi” rakentaminen omalla laillaan suojelee tulevilta 

vastakommenteilta; jos jotain asiaa ei ole sanottu täysin tosissaan, ei siitä myös voi joutua täyteen 

vastuuseen. Kukaan ei suoraan kommentoi EL:n puheenvuoroon, syntyy vain kohahduksia ja 

taustalla joku sanoo ”uskomatonta”. Studioyleisön yhteinen tulkinta myös viittaa siihen, että EL:n 

kommenttia ei kuitenkaan kohdeltu – ainakaan täysin – vitsinä.  

”Vakava uhka koko yhteiskunnan tulevaisuudelle” 

Kuten esitin, vuonna 2010 perinteisen perheen diskurssi ei enää näyttäytynyt kulttuurisesti 

uskottavalta, mutta sen sijaan puheessa rakennettiin ajatusta, että lesbo-, homo- ja bi-parien 

avioliitto-oikeuden salliminen olisi ”vakava uhka koko yhteiskunnan tai avioliittoinstituution 

tulevaisuudelle”.  

 

Seuraavassa, vuoden 2010 Homoiltaa hyvin kuvaavassa esimerkissä, Sonja Falk (SF) rakentaa 

yhteiskunnan jatkuvuus -diskurssia. 

 
 1 JN: ..sonja falk (0.5) miks miehen ja naisen avioliitolla pitäis olla yhteiskunnassa erityisasema> 
 2 SF: no: mää aattelen ihan me voitas (0.5) miettii sitä (0.5) tälläseltä et (.) kuvitellaan (0.7) vaikka 
 3 sellanen tilanne yhteiskunnassa että et et vuoden päästä huomattas et yhtään (0.5) miehen ja 
 4 naisen välistä avioliittoa ei olis solmittu> (0.5) ja mitä siitä seuraisi (0.7) niin (.) voidaan ajatella  
 5 et siitä lähettäs varmaan nopeasti selvittämään että et mistä on kysymys koska siinä ois (.) vakava 
 6 uhka (0.5) koko yhteiskunnan tulevaisuudelle (0.5) e:t (.) missä kasvaa tulevaisuuden (0.5) lapset 
 7 (0.5) ja ja (.) tuleeko niitä lapsia tulevaisuudessa jos< (.) avioliittoja ei solmita (0.5) eli tää  
 8 paljastaa sen et avioliittolla on hyvin (.) tärkee yhteiskunnallinen tehtävä< (0.7) ja yhteiskunnalla 
 9 on hyvin vahvat intressit (0.7) naisen ja miehen välistä avioliittoa kohtaan.. 
 
Esimerkki 9. Homoavioliitot uhkana yhteiskunnan tulevaisuudelle, vuosi 2010 

 

JN:n rivin 1 kysymys on hyvin paljon Homoiltojen juonta kuvaava, vaikka se ei rakennu 

Homoiltojen juontajien kysymysten tyypillisempään kyllä–ei -muotoon. Silmiinpistävintä juontajan 

kysymyksessä on, että se ei ainoastaan rajaa SF:n positiota esimerkiksi mahdollisuudella vain kyllä 

tai ei -tyyppisiin vastauksiin, vaan siinä on myös sisäänrakennettuna vahva ennakko-oletus SF:n 

mielipiteestä. Aivan niin kuin Matti Wiberg & Antti Koura (1996) esittävät, että kysymys ”Kuka on 

lyhin vakooja” ennakko-olettaa, että on olemassa vakoojia ja on olemassa lyhin vakooja (emt, 198–

199), JN tekee oletuksen, että SF:n mielestä avioliitolla pitäisi olla yhteiskunnassamme 
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erityisasema. Hän ei siis kysy, pitäisikö yhteiskunnassamme avioliitolla olla erityisasema, vaan 

miksi pitäisi olla.  

 

Jo se, että SF ylipäätään vastaa tähän kysymykseen siis tavallaan tunnustaa, että miehen ja naisen 

avioliitolla pitäisi olla erityisasema yhteiskunnassamme. On mahdollista, että SF:n rivin 2 

kangertelu ”no mää aattelen ihan me voitas miettii sitä tälläseltä et” paljastaa, että myös hän 

kohtelee juontajan tarjoamaa suoraa positiota hivenen ongelmallisena. Tähän tulkintaan antaa 

viitteitä pikkusanat ”no” ja ”ihan” sekä nopea vaihdos ”minä” -positiosta ”me” -positioon”. Me -

positio jälleen kerran kutsuu henkiin yhteishenkeä; yhdessä me voisimme pohtia. 

Konditionaalimuoto (voitas) rakentaa tämän yhteistyötarjouksen kuitenkin varovaiseen muotoon.  

Riveillä 2–3 ”kuvitellaan vaikka sellanen tilanne yhteiskunnassa” SF on jo täysin siirtynyt yleiseen 

passiivimuotoon ja hän on myös siirtynyt kuvaamaan kuvitteellista – ei todellista – tarinaa. Sana 

”vaikka” luo kuvaa monista mahdollisuuksista; on myös muita mahdollisia kuvitteellisia tilanteita, 

mutta ”kuvitellaan niistä nyt vaikka tällainen”. Tämän voi tulkita myös eräänlaiseksi 

”spontaaniuden rakentajaksi”; tämmöinen esimerkki ”sattui nyt vaan tulemaan” SF:n mieleen. 

Koska tarina on kuvitteellinen ja se on subjektin häivyttävässä passiivimuodossa, se samalla myös 

häivyttää myöhempää mahdollista selontekovelvollisuutta koskien tarinaa; SF ei voi ”joutua 

vastuuseen” tarinastaan, sillä se on täysin kuvitteellinen.  

         

Riveillä 3–4 SF pääsee itse kuvitelmaansa: ”sellanen tilanne yhteiskunnassa että et et vuoden päästä 

huomattas et yhtään miehen ja naisen välistä avioliittoa ei olis solmittu ja mitä siitä seuraisi”. Tässä 

kuvitteellisuutta edelleen korostaa tarinan eksplisiittinen ”utooppisuus”; se, että yhtään avioliittoa 

miehen ja naisen välillä seuraavan vuoden aikana ei solmittaisi, vaikuttaa esimerkiksi tämän 

hetkisestä kulttuurisesta näkökulmasta aika mahdottomalta. Mielenkiintoinen tässä on myös kohta 

”mitä siitä seuraisi”, joka korostaa rakennetun kuvitteellisen esimerkin huomionarvoisuutta; tämä 

olisi kenen tahansa kulttuurin jäsenen mielestä merkittävä asia, jolla on seurauksia.  Tämä tulee 

eksplisiittisesti esiin riveillä 4–5: ”niin voidaan ajatella et siitä lähettäs varmaan nopeasti 

selvittämään että et mistä on kysymys koska siinä ois vakava uhka koko yhteiskunnan 

tulevaisuudelle”. Tässä ensin ”niin voidaan ajatella”, rakentaa hienoisesti vaikutelmaa jaetusta 

ymmärryksestä; näin voidaan yleisesti ajatella tapahtuvan, näin kulttuurin jäsen yleensä, yleinen 

toinen tällaisessa tilanteessa ajattelisi. Tämä myös edelleen pesee pois SF:n omaa osuutta tässä 

tulkinnassa, sillä hän ainoastaan puhuu ”yleisen näkökulman suulla”; referoi, mitä ”yleinen toinen” 

tällaisessa tilanteessa ajattelisi.  
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Sanoessaan ”nopeasti selvittämään” (rivi 5) SF:n sanojen korostus on hyvin painava ja hänen 

kätensä tekevät heiluvaa liikettä rinnan edessä kämmenet auki, kohti rintaa. Tämä rakentaa 

vaikutelmaa ”todellisesta hädästä” – tämänkaltaisessa tilanteessa olisi tosi kyseessä, ja hyvin ripeä 

toiminta olisi tarpeen. Näin ajattelisi jokainen kulttuurimme, yhteiskuntamme jäsen, sillä kyseessä 

”ois vakava uhka koko yhteiskunnan tulevaisuudelle”. SF painottaa ja hidastaa etenkin sanoja 

”vakava uhka” hyvin huomattavasti ja näin rakentaa hyvin dramaattista ja vääjäämätöntä 

vaikutelmaa yhteiskuntaa konkreettisesti uhkaavasta tekijästä. Seuraavaksi, riveillä 6–7, SF siirtyy 

lapsiretoriikkaan ”et missä kasvaa tulevaisuuden lapset ja ja tuleeko niitä lapsia tulevaisuudessa jos 

avioliittoja ei solmita”. Lapsen kulttuurinen kuva on hyvin vahva (ks. edellä, esimerkki 6), ja tässä 

yhdistetään siihen myös toinen tärkeä elementti; tulevaisuus. ”Lapset on tulevaisuus” tai 

”tulevaisuutemme lapset” on hyvin tunnettu retorinen sanaparsi. Yhteiskunnalla ei ole tulevaisuutta, 

tai se on uhattu, jos avioliittoja ei synny. Tämä argumentti paljastuu, ei ainoastaan pelottavan 

heteronormatiiviseksi, vaan myös erittäin ydinperhe- ja avioliittonormatiiviseksi; SF ei rakenna 

ymmärrettäväksi mitään muuta vaihtoehtoa, kuin että lapset syntyvät ja kasvavat naisen ja miehen 

välisessä avioliitossa. SF esittää vahvan ideologisen kannanoton, jossa toiseutetaan ei ainoastaan 

bi-, homo- ja lesboparit, vaan myös esimerkiksi yksinhuoltajat ja avoliitossa elävät heterot, joilla on 

lapsia.  

 

Lopuksi vielä, rivit 7–9 SF rakentaa tulkinnan omasta kuvitteellisesta tarinastaan yksiselitteiseen 

muotoon: ”eli tää paljastaa sen et avioliittolla on hyvin tärkee yhteiskunnallinen tehtävä ja 

yhteiskunnalla on hyvin vahvat intressit naisen ja miehen välistä avioliittoa kohtaan”. Muoto ”tää 

paljastaa” on tulkittavissa eräänlaiseksi ”tosiasiat puhuvat puolestaan” argumentiksi, joka on 

esimerkiksi tieteellisessä diskurssissa hyvin tyypillinen. Tässä argumentoinnin tavassa tutkijan rooli 

häivytetään minimiin ja aineisto esitetään tavallaan itsessään ”paljastavan” tietyt tulokset; 

aineistosta tulee itsenäinen toimija, joka eittämättä johtaa tiettyihin tuloksiin. (Gilbert & Mulkay 

1984, 42; Jokinen, Arja 1999b, 140; Potter 1996a, 150.) Myös SF rakentaa argumenttinsa niin, että 

kuvitteellinen esimerkki alkaa elämään omaa elämäänsä ja se nyt yksiselitteisesti ”paljastaa”, että 

miehen ja naisen välisellä avioliitolla on hyvin tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä. SF:n osuus tähän 

tulkintaan rakentuu mitättömäksi ja hän esittäytyy vain kuvitteellisen esimerkin ja sen paljastaman 

”tosiasian” konkreettisena välittäjänä.   

 

Lesbo-, homo- ja bi-parien oikeuksia koskevia mielipidekeskusteluja tutkinut Sari Charpentier 

(2001a) havaitsi, että parisuhteiden virallistamiskeskusteluissa heterojärjestykseen liitettiin 

keskeisenä piirteenä sen pyhyys ja loukkaamattomuus. Useissa tapauksissa hän huomasi, että 
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puheessa korostettiin nimenomaan avioliiton heteroseksuaalisuuden – ei avioliiton itsensä – 

pyhyyttä. Hän havaitsi, että heteronormatiivisen sukupuolijärjestelmän ylläpito ymmärrettiin 

monessa kohtaa jopa ehdoksi suomalaisen yhteiskunnan jatkuvuudelle; tästä näkökulmasta se, mikä 

uhkaa heterojärjestystä, uhkaa myös suomalaista yhteiskuntaa. (Emt, 82–83; 2001b, 8–14; ks. myös 

Kaskisaari 1997, 234; Rich 1986a, 42–43.) Tulkitsen, että myös tämä SF:n puheenvuoro perustuu 

tämänkaltaiseen, läpeensä heteronormatiiviseen harhaan, jossa yhteiskunnan tulevaisuus 

rinnastetaan heteroseksuaalisen avioliiton tulevaisuuteen. SF esittäytyy tässä yhteiskunnan yhteisen 

edun ja lasten tulevaisuuden puolestapuhujana, ei omien ideologisten mielipiteiden esittäjänä; hän 

rakentaa tulkintansa koskemaan ”kenen tahansa” yhteiskuntamme jäsenen tulkintaa. 

Tämänkaltaisissa esimerkeissä mielestäni nousee olennaiseksi tulkita myös queer-tutkimuksen ja 

dekonstruktion periaatteiden mukaisesti puheen implisiittisiä oletuksia ja niitä poissaolevia 

seikkoja, jotka eivät rakennu ymmärrettävissä olevaksi. Esimerkiksi lesboperheet; lesboparit, jotka 

tavalla tai toisella saavat ja kasvattavat lapsia eivät rakennu ymmärrettäväksi SF:n kommentissa. 

Tämä on hyvin rajua ymmärrettävyyden piiristä hätistämistä, sillä muita kuin avioliitossa olevia 

heteroita ei aseteta lapsien kasvattajien, lapsien ja täten koko yhteiskunnan, tulevaisuuden 

turvaajien positioon. 

3.4 Lapsen etu -diskurssi 
 
Lesbo-, bi- tai homoseksuaalien lapset ovat olleet tutkimuksellisen suurennuslasin alla; vaikuttaako 

vanhempien perhemuoto kenties jollain (negatiivisella) tavalla lapsien kehitykseen? Tytti 

Solantauksen (2008; 2003) mukaan homo-, bi- ja lesboperheiden lapsista tehdyt tulokset 

näyttäisivät yhdensuuntaisilta: lasten sosiaalinen, seksuaalinen ja emotionaalinen kehitys ei näytä 

häiriintyvän perhemuodon erilaisuuden ja vanhemman seksuaalisen kohteen sukupuolen vuoksi 

(Solantaus 2008, 76–83; 2003, 242). Myös keskustelu Homoilloissa kutoutui hyvin paljon 

keskusteluksi lapsen edusta ja vakuuttamisen keinona käytettiin hyvin paljon erilaisia 

”tutkimuksia”. Lapsen etu -diskurssi, joka oli suosittu nimenomaan vuonna 2010, oli hyvin 

moninainen ja sitä käytettiin toisilleen täysin vastakkaisten asioiden oikeuttamiseen, mikä kertoo 

sen tämänhetkisestä kulttuurisesta uskottavuudesta.  

 

Keskustelu kietoutui hyvin paljon toisaalta siihen, että lesbo-, homo- ja bi-parien adoptiota 

vastustavien näkökulmasta lapsi tarvitsee kasvaakseen ja kehittyäkseen ”molempien vanhempien” – 

sekä isän että äidin – mallin (esimerkki 10), ja toisaalta adoptio-oikeutta puoltavien näkökulmasta 

siihen, että ensisijaisesti lapset tarvitsevat rakastavat vanhemmat ja tutkimuksien perusteella 
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sateenkaariperheiden lapsista kehittyy itse asiassa ”hyvällä itsetunnolla varustettuja” nuoria 

(esimerkki 12). Adoptio-oikeutta vastustavien puolelta hyvin tyypillinen retoriikka rakentui 

vastakkainasetteluun, onko kyse lasten oikeudesta vanhempiin vai vanhempien oikeudesta lapsiin 

(esimerkki 11) kun taas adoptio-oikeuden puolustajat vetosivat viaton lapsi vastaan 

ennakkoluuloinen yhteiskunta -vastakkainasetteluun, jossa lapsi rakennettiin heikoksi ja suojelua 

tarvitsevaksi syrjinnän rakenteita uusintavan yhteiskunnan ja ennakkoasenteellisten aikuisten 

rinnalla (esimerkki 13). Seuraavaksi esitän ja analysoin aineistoesimerkkejä näistä jokaisesta lapsen 

etu -diskurssin ulottuvuudesta. 

”Tällainen lapsi ei voi koskaan saada isää” 

Seuraavassa esimerkissä (10) Päivi Räsänen (PR) rakentaa lapsen edun diskurssia muodostaen 

kuvaa, että lapsella on tarve sekä isän että äidin roolimalliin. 

 
 1 PR: ..kyllähän (0.5) #hh# jokainen (1.0) laps (0.5) jokainen meistä (0.5) on syntynyt yhdestä  
 2 äidistä (0.5) ja yhdestä isästä (.) eli kaikki me tarvitaan syntyäksemme (0.5) biologista isää ja 
 3 äitiä (0.5) mä ajattelen et kyllä lapsen kehityksen ja kasvun kannalta (0.7) on (0.6) ¤niinku¤ 
 4 ihanteellisin tilanne se että tää sosiaalinen (0.5) ja (.) ja (.) juridinen (.) ja biologinen  
 5 vanhemmuus (0.5) mahdollisuuksien mukaan menee käsi kädessä (.) totta kai on tilanteita (0.5) 
 6 joissa tulee (0.5) esimerkiks kuoleman kautta (0.5) yksinhuoltajuutta tai (.) tai tai muista syistä 
 7 (0.5) mutta: (0.7) ei siihen pidä (0.5) niinkun ehdoin tahdoin pyrkiä (0.5) että lapsella ei olis äitiä 
 8 ja isää (.) ja mun mielestä on tehty virhe yhteiskunnassa kun meillä on hyväksytty tämä (0.5) 
 9 @#hh@ sisäisen adoption laki (0.5) joka: (.) joka merkitsee sitä et lapsella voi olla yhtä aikaa  
10 kaksi juridista äitiä tai kaksi juridista isää se sulkee samalla pois (0.7) esimerkiksi naisparien  
11 (0.5) perheessä sen että (.) tällänen lapsi ei koskaa voi saada isää (0.5) ja kyllä se isän tarve on 
12 syvällä ihmisessä (.) se ei välttämättä näy ihan siinä heti (0.5) heti niinkun edes #ee#  
13 ensimmäisten vuosikymmenten aikana mut on aika riipasevaa kun (.) kahdeksakytvuotiaita  
14 ihmisiäki tulee (0.5) itkemään sitä isän puutetta ja hal (.) haluais vielä siinä vaihees tietää et kuka 
15 on minun isäni  
 
Esimerkki 10. Vastakkaisuuteen perustuva vanhemmuus, vuosi 2010. 
 
 
Päivi Räsäsen (PR) puheenvuoron ensimmäinen rivi alkaa universalismin rakentamisena puheessa; 

sanoessaan ”jokainen laps jokainen meistä” hän käyttää vahvoja painotuksia, sanojen hidastuksia, 

syviä henkäyksiä, pään näykkäilyä tahdissa nyökkäilyä rakentaakseen vaihtoehdotonta kuvaa 

”jokaisen lapsen” syntymästä. Hymyilevä ääni, syvät henkäykset sekä hieman hymyilevä ilme 

rakentavat vaikutelmaa ”itsestään selvästä asiasta, jota on itsestäänselvyytensä takia ehkä hiukan 

jopa huvittavaa toistaa” (ks. edellä, esimerkki 5). Tässä sana ”jokainen” on eräänlainen 

determinististä vaihtoehdottomuutta rakentava ääri-ilmaisu (ks. edellä, esimerkki 6; Jokinen, Arja 

1999b, 150–151; Pomerantz 1986, 219; Potter 1996a, 187–188). Rivin 1, PR:n vetoaminen me -

kategoriaan (jokainen meistä) on myös me -henkeä luova; oli sitten kyseessä mies tai nainen, homo-
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, lesbo-, hetero- tai biseksuaali – kaikki meistä on syntynyt ”yhdestä äidistä ja yhdestä isästä” (rivit 

1–2). Me-retoriikka, jota myös omassa aineistossani ylipäätään on paljon, on vahva vakuuttamisen 

keino, jossa puhe ”meistä” luo kuvaa yhtenäisestä joukosta, joiden intressit ovat yhteneväiset 

(Hyvärinen 1994, 71–73; Jokinen, Arja 1999b, 139). Rivien 2–3 ”kaikki me tarvitaan 

syntyäksemme biologista isää ja äitiä” lainaa tulkintani mukaan myös biologis-luonnollista 

diskurssia (ks. edellä, esimerkki 5); se, mikä on biologista, synnynnäistä, on myös luonnollista, 

oikeutettua ja hyvää.  

 

Riveillä 3–5, luotuaan tulevalle väitteelleen universaalin pohjan, PR pääsee itse argumenttiinsa; 

”mä ajattelen et kyllä lapsen kehityksen ja kasvun kannalta on niinku ihanteellisin tilanne se että tää 

sosiaalinen ja ja juridinen ja biologinen vanhemmuus mahdollisuuksien mukaan menee käsi 

kädessä”. Tätä väitettä ”pehmittämään” on annettu omakohtaisuus ”mä ajattelen” – kyse on siis 

PR:n omista ajatuksista – sekä sanat ”mahdollisuuksien mukaan”, jotka jättävät varaa 

poikkeustapauksille. Metaforasta ”käsi kädessä” tulee juhlallinen ja kliseinen mielikuva sosiaalisen, 

juridisen ja biologisen vanhemmuuden liitosta; käsi kädessä ne kulkevat eteenpäin toisiaan tukien ja 

vahvistaen. Kiireesti tämän väitteen perään, riveillä 5–6, PR kuitenkin rientää torpedoimaan tähän 

edelliseen väitteeseen potentiaalisesti esitetyt vastaväitteet ”totta kai on tilanteita joissa tulee 

esimerkiks kuoleman kautta yksinhuoltajuutta tai tai tai muista syistä”. Tämä palvelee samaa kuin 

edellä sanottu ”mahdollisuuksien mukaan”; kukaan ei voi tulla tämän jälkeen heti sanomaan, että 

kyllähän on olemassa semmoisia ja tämmöisiä tapauksia, joissa biologinen, juridinen ja sosiaalinen 

vanhemmuus eivät kulje käsi kädessä. Rivillä 6 ”esimerkiks kuoleman kautta yksinhuoltajuutta tai 

tai tai muista syistä” on mielenkiintoista, että esimerkkisyyksi yksinhuoltajuuteen annetaan 

kuolema; tämä on asia, jolle ihminen ei (yleensä) ”voi mitään”, yksinhuoltajuus ei siis johdu 

ihmisten omista, tietoisista valinnoista. Tämän voi tulkita kaukaisesti lainaavan myös 

vihkiseremoniaa; ”kunnes kuolema meidät erottaa”. PR:n kolme kertaa toistettu sana ”tai”, tauot ja 

kangertelu ennen sanoja ”muista syistä” tukevat tulkintaa arkaluonteisuuden rakentumisesta 

puheessa; konservatiivisen kristinuskon näkökulmasta yksinhuoltajuus muuten kuin kuoleman 

kautta saattaa näyttäytyä synniltä.  

 

Rivien 7–8 ”mutta ei siihen pidä niinkun ehdoin tahdoin pyrkiä että lapsella ei olis äitiä ja isää” on 

mielenkiintoinen, sillä se on annettu hyvin ulkoistavassa passiivimuodossa, jonka avulla tavallaan 

vältetään ”osoittamasta ketään sormella”. Sanonta ”ehdoin tahdoin” on myös vakuuttava, sillä se on 

omalla laillaan moraalia ja tunteita herättävä; jos joku esimerkiksi toimii ”ehdoin tahdoin väärin”, 

hän on tietoisesti ja seurauksista piittaamatta suorittanut tämän vääryyden. PR:n argumentti 
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rakentaa myös eräänlaisen vastakkainasettelun; on syitä, jotka voivat johtaa isän tai äidin 

puuttumiseen, joille ”ihminen ei voi mitään”, kuten kuolema, mutta lesbo-, bi- ja homoseksuaalien 

oikeus adoptioon on syyntakeellinen, tietoinen toimi poistaa lapselta oikeus isään ja äitiin. 

 

Tähän PR tarttuu myös seuraavassa argumentissaan: ”mun mielestä on tehty virhe yhteiskunnassa 

kun meillä on hyväksytty tämä sisäisen adoption laki joka joka merkitsee sitä et lapsella voi olla 

yhtä aikaa kaksi juridista äitiä tai kaksi juridista isää” (rivit 8–10). Mielenkiintoista on sana 

”yhteiskunta” eikä esimerkiksi lainsäädäntö tai eduskunta; tämä rakentaa vaikutelmaa koko 

yhteiskuntaa ja sen hyvinvointia koskevasta virheestä ja toisaalta häivyttää sitä konkreettista 

järjestelmää, eduskuntaa, jossa laki on hyväksytty. Myös passiivi ”meillä on hyväksytty” on 

mielenkiintoisen ulkoistava, ja toimijuutta häivyttävä. Arkaluonteisuuden rakentamista PR:n 

puheessa on mahdollista tulkita olevan hänen puheessaan hymyilevä, ”kiusaantunut” ääni ja 

hengenvedot rivillä 8 ennen sanaa ”sisäisen adoption laki”. Tämän ulkoistavan passiivin sekä 

arkaluonteisuuden rakentaminen avulla PR aktiivisesti rakentaa negatiivista suhtautumista ja itsensä 

sen kannattajuudesta poissulkevaa asennetta sisäisen adoption lakia kohtaan.      

 

Vielä enemmän kuin rivillä 1, riveillä 10–11, on näkyvissä kohtalonomainen 

vaihtoehdottomuusretoriikka; ”se sulkee samalla pois esimerkiksi naisparien perheessä sen että 

tällänen lapsi ei koskaa voi saada isää”. Tämä on rakennettu puhuttavaksi ymmärtäväisestä, lapsen 

etua puoltavasta positiosta käsin; se on vaihtoehdoton, se ”sulkee samalla pois”, että lapsi ”ei voi 

koskaan saada isää”. Tämä isän puuttuminen rakennetaan vaihtoehdottomaksi, vääjäämättömäksi, 

dramaattiseksi kohtaloksi, joka ei sisällä mitään muuta mahdollisuutta. Sanoessaan rivillä 11 ”kyllä 

se isän tarve on syvällä ihmisessä” PR:n oikea käsi löyhässä nyrkissä hienoisesti hakkaa rintakehää, 

silmät ja kulmakarvat pingottuneena auki; tämä korostaa sitä sisäisyyttä, isän tarve on 

konkreettisesti sisäänrakennettu ihmiseen. Rivien 12–13 ”se ei välttämättä näy ihan siinä heti heti 

niinkun edes ensimmäisten vuosikymmenten aikana” rakentaa sisin–pinta -vastakkainasettelua; jopa 

vuosikymmeniä on mahdollista esittää pinnallista, epäaitoa roolia, mutta kyllä aito sisin lopulta, 

ennen pitkää, pulpahtaa esiin.  

 

Mielenkiintoinen yksityiskohta tässä on, että PR:n sanoessa hivenen hymyilevällä äänellä: ”se ei 

välttämättä näy ihan siinä heti heti niinkun edes ee ensimmäisten vuosikymmenten aikana” (rivit 

12–13), kamera alkaa näyttää ES:n kasvoja, sillä hänellä on ohjelmassa ennen tätä otetta esitelty 

olevan kaksi äitiä. ES:n naama on hymyllä, jonka jälkeen hän ”purskahtaa” hienoiseen äänettömään 

nauruun katseen kääntyessä alaspäin. Tässä rakentuu jälleen kerran, tulkintani mukaan naurulla 
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tekeminen; kun ei ole mahdollista saada puheenvuoroa, ES rakentaa äänettömästä arvionsa PR:n 

puheesta, mikä tulkintani mukaan on naurettavaksi tekeminen, epäuskoinen suhtautuminen.  

 

Tässä tulee esiin, miten moninaisesti eleitä ja ilmeitä käytetään aineistossani. Havaitsin ainakin 

kolme eri käyttötarkoista. Ensinnäkin, kuten esimerkin 5 yhteydessä esitin, eleitä ja ilmeitä 

käytettiin suuntaamaan puheen tarkoitusta jo ennen sanatekoja (ks. Peräkylä & Ruusuvuori 2006, 

139–140; Ruusuvuori & Peräkylä 2009, 382–392). Toiseksi, kuten esimerkin 7 yhteydessä esitin, 

eleitä käytettiin vahvistamaan puhetta puhetekojen kanssa samanaikaisesti (ks. Goodwin C. 2011, 

182–183; 2000, 1497–1498; Goodwin M. H ym. 2002, 1630). Kolmanneksi, kuten tämän esimerkin 

ES:n eleistä on tulkittavissa, eleitä ja ilmeitä rakennetaan myös täysin itsenäisesti suhteessa 

puhetekoihin, silloin kun puhuminen ei konkreettisesti ollut mahdollista, esimerkiksi kun jollain 

toisella oli puheenvuoro. Kuten Ruusuvuori & Peräkylä (2009, 382–392) havaitsivat 

keskusteluanalyyttisessä kasvojen eleiden rakentumista tarkastelleessa tutkimuksessaan; ilmeet 

antavat eräänlaisen arvion, tulkintakehyksen, sanateoille jo ennen sanatekoja, niiden aika ja niiden 

jälkeen. Tämän lisäksi havaitsin, että eleet ja ilmeet voivat muodostaa myös puheesta itsenäisiä 

merkityksiä. Myös Peräkylän ja Ruusuvuoren (2006, 139–140; ks. myös Goodwin C. 2000, 1498) 

huomio siitä, että kasvojen ilmeet ovat yhteydessä, mutta eivät ajallisesti välttämättä sidoksissa 

sanatekoihin on yhteneväinen omasta aineistostani tehtyjen havaintojen kanssa. Viimeinen, kolmas 

käyttötarkoitus kuvastaa myös sitä, miten hetkittäinen vuorovaikutus on sekä puhujan, että 

kuulijan/kuulijoiden välinen yhteinen saavutus, johon osallistuu yhtä lailla kuulija kuin puhujakin 

(Goodwin C. 2011, 183). Näin siis vaikka keskusteluanalyysin piirissä on todennettu, että 

vuorottelun periaatetta on hyvin universaali keskustelun sääntö ja päällekkäin puhumista 

systemaattisesti vältetään, se ei tarkoita ettei muita merkityksen rakentumisen kenttiä voitaisi 

käyttää myös päällekkäisesti (ks. Liite 4.)    

 

Tämän ES:n rivien 12–13 reaktion rakentaminen on tässä kohtaa vielä äärimmäisen tärkeää, sillä 

kyse on asiasta, josta ES:llä on henkilökohtaista kokemusta; PR tavallaan astuu puheessaan ES:n 

tiedollisten oikeuksiensa alueelle. PR:n argumentti on kauniisti rakennetuista retorisista keinoistaan 

huolimatta äärettömän heteronormatiivinen, äärettömän poissulkeva. Se ei kohtele ymmärrettävissä 

olevana esimerkiksi neli- tai kolmiapilaperheitä, joissa myös biologiset vanhemmat ovat läsnä 

lapsen elämässä. Homo-, bi- ja lesboperheissä on usein kaksi (tai useampi) vanhempaa, mutta PR:n 

retoriikkaa toiseuttaa itse asiassa myös kaikki yksinhuoltajaperheet. Se perustuu ideologiselle 

käsitykselle toisilleen vastakkaisista sukupuolista, jotka vain yhdessä voivat antaa ”täyden 

ihmisyyden” vanhemmuuden lapselle.  
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Vielä riveillä 13–15 PR antaa tunteisiin vetoavan ”tositarinan”; ”on aika riipasevaa kun 

kahdeksakytvuotiaita ihmisiäki tulee itkemään sitä isän puutetta ja hal haluais vielä siinä vaihees 

tietää et kuka on minun isäni”. Sanoessaan ”haluaisi vielä siinä vaiheessa” PR:n oikea käsi tekee 

edessä edestakaista, alas asti menevää, ”heristelynomaista” liikettä kämmen kohti itseään, 

päästessään sanaan ”isäni”, hänen kätensä puristuu nyrkkiin. 80-vuotias vanhus on hieman samalla 

tavalla kulttuurisesti uskottava retoriikan ponnistuslauta, kuin ”lapsi” (ks. edellä, esimerkit 6 ja 9). 

Lapsia ja vanhuksia molempia, pidetään ehkä heikompina ja suojelua tarvitsevimpina, kuin 

aikuisikään lukeutuvia ihmisiä, ja heidän etunsa puolustajat näyttäytyvät tavallaan myös 

”heikompien” puolustajina.  ”On aika riipasevaa”, on sanottu passiivissa, yleisessä muodossa ja 

”riipasevaa” verbi on hyvin voimakkaita tunteita herättävä ilmaisu, samoin kuin ”itkeä”. Päätteet 

”ihmisiäki” ja ”vielä” korostavat ikää ja pitkän ajan kulumista; niinkin pitkän ajan jälkeen vielä 

syvällä sisimmässä on tarve isään – syvä tarve, joka haluaa tulla ulos. Viimeisinä elinpäivinään, 

jopa kuolinvuoteellaan, vanhus vielä haluaa tietää, kuka on hänen biologinen isänsä. Passiivimuoto 

ja tämän ”tositarinan” kertominen tavallaan etäännyttävät myös PR:n hänen omien väitteidensä 

intresseistä (ks. Jokinen, Arja 1999b, 133–134); hän ei toimi tässä omien intressiensä ja poliittisten 

asioidensa ajajana, vaan ”isän tarve” on universaali tarve ja isää ilman joutuminen on hyvin 

riipaisevaa – se olisi kenestä tahansa ”meistä” riipaisevaa. PR rakentaa puheessaan kuvaa itsestään 

näiden ”isättä jääneiden raukkojen” puolustajana. Tämä tositarina rakentaa myös tavallaan 

mielenkiintoisella tavalla suhdetta ES:n epäuskoiseen hymyyn ja nauruun (kuvasta ei näkynyt, 

mutta pidän todennäköisenä, että PR myös katsoi ES:ta); tavallaan ES ”ei voi vielä 

henkilökohtaisesti tietää”, mitä isän puute tarkoittaa, sillä isän tarvetta ”tullaan itkemään ehkä vasta 

80-vuotiaana”.  

 

Tärkeinä retorisina keinoina tässä esimerkissä siis toimivat ääri-ilmaisut, joiden kautta rakennettiin 

kuvaa vaihtoehdottomasta kohtalosta; kahden naispuoleisen vanhemman perheessä lapsi ei voi 

koskaan saada isää ja kahden miespuoleisen vanhemman perheessä lapsi ei voi koskaan saada äitiä. 

Kuten edellä väitin, mielestäni tämä ilmaisu on kuitenkin hyvin heteronormatiivisesti ja 

ydinperhenormatiivisesti ilmaistu ja poissulkeva. Argumentoinnin keinona toimi lopussa myös 

tunteita herättävä ”tositarina”, joka rakennettiin itkevän vanhuksen romantisoitua ja tunteita 

herättävää kuvaa vasten.      
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”Lapsen oikeus vanhempiin vai vanhempien oikeus lapseen?” 

Seuraavassa esimerkissä (11) piispa Matti Repo (MRP) rakentaa lapsen etu -diskurssia rakentaen 

vastakkainasettelun lapsen oikeuden vanhempiin ja vanhempien oikeus lapsiin välille.  

 

 1 JM: ..#äöö# (0.7) voitko sinä hyväksyä ajatuksen että (0.7) homoperheillä olisi täys (.) adoptio- 
 2 oikeus ja (0.7) oikeus muodostaa (0.5) perheitä tältä pohjalta>  
 3 MRP: tästä asiast on (1.0) kirkosta (.) kaks kertaa annettu lausunto (.) sosiaali ja  
 4 terveysministeriölle (0.5) tällä vuosisadalla (0.5) kakstuhat kolme ja kakstuhat kahdeksan (0.7) ja 
 5 (0.7) ja tota siinä välissähän on lainsäädäntö pikkasen muuttunut mutta kummassakin niissä on 
 6 (0.5) on (0.5) lähdetty liikkeelle nimenomaan tästä (0.7) @nyt kyseenlaistetusta lapsen edun  
 7 periaatteesta@ ja siitä että (0.5) että lapsella on ennen kaikkea oikeus (0.7) vanhempiin eikä  
 8 vanhemmilla lapsiin (.) siis va lapset eivät ole sellanen (0.5) vanhemmille sellanen (0.7) vaikka  
 9 lapsista tulee tietenkin ja vanhemmille sellanen myös semmonen suuri (0.5) itsetunnon ja elämän 
10 mielekkyyden kokemisen lähde ja siinä mieles mä ymmärrän tämän kaipuun (.) kenet kenessä  
11 tahansa (0.7) miehessä tai naisessa että että olisi jälkeläisiä (0.7) mutta sitten kun aatellaan sitä 
12 lapsesta käsin niin lapsella on myös se vanhempiensa kaipuu (0.7) isän ja äidin kaipuu ja sen  
13 vuoks (.) täytyy ajatella sitä (0.5) tämän niinku heikoimman osapuolen kautta siis sen lapsen  
14 kasvun kautta.. 
 
Esimerkki 11, Lapsen etu homoliittoja vastaan, vuosi 2010   

 

JM aloittaa tämän otteen riveillä 1–2 kysymällä MRP:lta itseltään, ”voitko sinä hyväksyä ajatuksen 

että homoperheillä olisi täys adoptio-oikeus ja oikeus muodostaa perheitä tältä pohjalta”, korostaen 

sanaa ”homoperhe” ja ”täys”, mitkä voi tulkita aiheen täsmentämisen korostamiseksi. Tämä jälleen 

kerran kyllä–ei-muotoon puettu kysymys myös sisältää mielenkiintoisen verbin ”voitko (sinä 

hyväksyä)”, eikä esimerkiksi vain ”hyväksytkö (sinä)”; tästä on aavistuksen omaisesti tulkittavissa 

sävyero syyntakeellisuudessa, sillä voiminen viittaa johonkin, mitä ei esimerkiksi ulkopuolisesta 

pakosta konkreettisesti voi tehdä. Jos esimerkiksi kieltäydytään tapaamisesta, vedoten vaikka 

kiireisiin, usein käytetään sanaa ”en voi tulla”. Tämä tavallaan rakentaa vaikutelmaa, että kyse ei 

ole henkilökohtaisesta halusta vaan pakosta. Tämä verbin valinta saattaa osaltaan kutsua MRP:aa 

aloittamaan vastauksensa niin kuin hän aloittaa; ottamalla kirkollisen instituution position. Näin siis 

”voiminen” saattaa herättää henkiin takana olevan instituution; voitko sinä instituution (kirkon) 

tärkeänä johtajana (piispana) hyväksyä tämän asian. 

 

Kaikkein mielenkiintoisin piirre koko MRP:n puheenvuorossa on, että hän ei missään vaiheessa 

vastaa itse kysymykseen (voitko sinä hyväksyä). MRP piiloutuu alusta Kirkon taakse ja puhuu 

”Kirkon äänellä”. Riveillä 3–4 hän aloittaa referoimalla ”kirkosta annettua lausuntoa”, minkä avulla 

hänen oma toimijuutensa minimoituu ja hän näyttäytyy vain ”kirkon kannan” välittäjänä. Se, että ei 

toimita omissa nimissä, vaan toimitaan ainoastaan jonkun argumentin välittäjänä, on tapa tuottaa 
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neutraaliutta ja välttää joutumasta selontekovelvolliseksi (Clayman 1992; Jokinen, Arja 1999b, 

136–137). Jonathan Potterin (1996a, 144) mielenkiintoinen huomio tähän liittyen on, että samalla 

kun puhuja aktiivisesti rakentaa neutraaliutta vaihtamalla ”neutraaliin”, esimerkiksi kirkon äänen 

referoijan positioon, puhuja samalla tulee myös paljastaneeksi, että hän kohtelee puheenaiheena 

olevaa aihetta arkaluonteisena. Kohdat, joissa subjektiutta häivytetään minimiin, kertovat usein siis 

myös kohdista, joita kulttuurissamme kohdellaan arkaluonteisina. Rivit 3–4 rakentavat myös 

eräänlaista virallista ”asiantuntijapositiota”; sanat ”lausunto”, ”sosiaali- ja terveysministeriö” ja 

vuosiluvut (”kakstuhat kolme” ja ”kakstuhat kahdeksan”) antavat MRP:sta asiantuntevan kuvan, 

sekä edelleen, häivyttävät toimijuutta. Tätä ”instituution neutraalilla äänellä” puhuvaa positiota 

korostaa vielä MRP:n asento; hänen jalkansa ovat siististi ristissä, kädet polvien päällä myös ristissä 

ja selkä on suorassa.  

 

Tämän asiantuntevan ja toimijuutta häivyttävän position rakentamisen jälkeen MRP pääsee 

potentiaalisesti arkaluonteiseen kohtaan: ”kummassakin niissä on on lähdetty liikkeelle 

nimenomaan tästä nyt kyseenlaistetusta lapsen edun periaatteesta” (rivit 5–7). Sanoessaan 

”kummassakin niissä on lähdetty liikkeelle” MRP:n naama rutistuu hieman irvistykseen, joka voi jo 

enteillä, että seuraava ilmaisu sisältää mahdollisesti ongelmallisia elementtejä (ks. edellä, esimerkki 

5; Ruusuvuori & Peräkylä 2009, 381–382). Jälleen kerran ”lähteä liikkeelle” viittaa tulkintani 

mukaan tässä johonkin ”perusperiaatteisiin”, joihin nähden muut periaatteet ovat alisteisia (ks. 

edellä esimerkit 6 ja 8). Tämä potentiaalisesti arkaluonteinen kohta tulee riveillä 6–8 ”nyt 

kyseenlaistetusta lapsen edun periaatteesta ja siitä että että lapsella on ennen kaikkea oikeus 

vanhempiin eikä vanhemmilla lapsiin”. Sanat ”nyt kyseenalaistetusta lapsen edun periaatteesta” on 

sanottu hieman hymyilevällä äänellä samalla, kun MRP:n oikea käsi nousee ylös ja heiluu löyhänä, 

ikään kuin tehden ”lainausmerkit ilmaan”. Tämä ”ikään kuin” puoliksi vitsillä sanotuksi tekeminen, 

kuten edellä esitin (esimerkki 8), on vahva keino välttää joutumaksi selontekovelvolliseksi. Silti 

tämä sisältää erittäin näkyvän, ongelmallisen arvion; lasten etua on kyseenlaistettu – keskustelu 

lesbo-, bi- ja homoparien mahdollisuudesta adoptoida lapset on kyseenalaistanut lapsen edun. 

Edelleenkään, MRP ei ilmaise omaa (eikä kirkon) varsinaista mielipidettä bi-, homo- ja lesboparien 

ulkoiseen adoptio-oikeuteen, vaan kanta rakennetaan hyvin hienovaraisesti, yleiseen lapsen edun 

retoriikkaan vedoten.  

 

Rivien 7–8 vastakkainasettelu ”lapsella on ennen kaikkea oikeus vanhempiin eikä vanhemmilla 

lapsiin” on retorisesti taitava, sillä se asettaa kulttuurisesti heikkona, viattomana ja suojelun 

tarpeessa olevana näyttäytyvän lapsen (ks. edellä, esimerkit 6 ja 9) vastakohdaksi vanhemmat, 
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aikuiset ihmiset, joille rakentuu tässä vastakkainasettelussa aivan eri tavalla valtaa. Kirkko, jonka 

äänellä MRP puhuu, rakennetaan tässä puolustamaan juuri tätä heikkoa lasta kun taas vanhemmiksi 

haluavat (lesbo-, bi- ja homoparit) kyseenalaistavat tämän lapsen edun omilla itsekkäillä 

vaatimuksillaan. Tämä tulee hienoisesti esiin seuraavasta rivien 8–10 puheesta ”siis va lapset eivät 

ole sellanen vanhemmille sellanen vaikka lapsista tulee tietenkin ja vanhemmille sellanen myös 

semmonen suuri itsetunnon ja elämän mielekkyyden kokemisen lähde ja siinä mieles mä ymmärrän 

tämän kaipuun”, jossa MRP rakentaa kuvaa itsestään ymmärtäväistä kuvaa; tämä näkyy jo siitä, kun 

heti alkuun MRP:n ilme menee hienoiseen irvistykseen ja katse alas, rakentaen aitoa, tunteisiin 

eläytyvää vaikutelmaa. Hän rakentaa tämän tunteisiin vetoavan argumenttinsa – sen, miten lapsista 

tulee suuri itsetunnon ja elämän mielekkyyden lähde – universaaliksi, itse ihmisyyteen liittyväksi 

kaipuuksi. Mielenkiintoinen on rivin 10: ”siinä mielessä mä ymmärrän tän kaipuun”, jossa 

ensimmäistä kertaa MRP käyttää ensimmäisen persoonan verbiä ja tekee samalla hienoisen 

erottelun itsensä ja tämän kaipuuta tuntevan ryhmän välille. MRP tavallaan lukeutuu kyllä niihin, 

jotka tuntevat tätä universaalia mielekkyyttä lapsien kautta, mutta ei niihin, jotka kaipaavat tätä. 

Tässä tulee implisiittisesti esiin hyvin kauniissa muodossa rakennettu hyvin julma erottelu; kaikilla 

meillä on kaipuu vanhemmuuteen, mutta vain osa – heteroseksuaalit – ovat siihen oikeutettuja. Ne, 

jotka eivät kuulu tähän oikeutettuun osaa (lesbo-, homo- ja bi-parit), ja jotka silti yrittävät toteuttaa 

tätä universaalia kaipuutaan, kyseenalaistavat lapsen edun, sillä ainoastaan samaa universaalia 

kaipuuta toteuttavien heteroseksuaalien vanhemmuus on oikeaa vanhemmuutta. Tämä kaipuu 

”kenet kenessä tahansa miehessä tai naisessa että että olisi jälkeläisiä” (rivit 10–11) rakennetaan 

universaaliksi käyttämällä ilmaisua ”ketä tahansa” ja sana ”jälkeläisiä” antaa lauseeseen vielä 

hivenen juhlallisen, vanhahtavan ja ikiaikaisen kaiun, joka stabilisoi väitettä. 

 

Tämä oikean vanhemmuuden implisiittinen rakentaminen heteroseksuaaliseksi tulee MRP:n 

puheenvuorossa parhaiten esiin riveillä 11–12: ”mutta sitten kun aatellaan sitä lapsesta käsin niin 

lapsella on myös se vanhempiensa kaipuu isän ja äidin kaipuu”. Lapsella on siis vanhempien eli 

äidin ja isän kaipuu; vanhemmiksi luokittuvat tässä nimenomaan isä ja äiti, eivätkä esimerkiksi äiti 

ja äiti tai isä ja isä. Vanhemmat ovat myös nimenomaan kaksikossa; pelkkä äiti tai isä ei riitä 

täyttämään lapsen kaipuuta, eivätkä ehkä edes useamman kuin kahden vanhemman perheet. Vielä 

riveillä 13–14 MRP rakentaa itsestään kuvaa laupiaana samarialaisena, joka ei puhu omalla 

äänellään, omaa etuaan tavoitellen, vaan kirkon äänellä ja ennen kaikkea viattoman lapsen, ei 

itsekkäiden vanhempien, näkökulmasta: ”täytyy ajatella sitä tämän niinku heikoimman osapuolen 

kautta siis sen lapsen kasvun kautta” (rivit 13–14). Sanoissa ”tämän niin kuin heikoimman” MRP:n 

kädet ovat tehneet löyhän kotelon puhujan eteen, ja kotelo aavistuksen omaisesti hivuttautuu 
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puheen tahdissa rintakehästä eteenpäin, lopuksi hieman avautuen, sanoissa ”lapsen kasvun kautta” 

nyt edessä olevat kämmenet vielä vatkaavat hieman puheen tahdissa. Tämä lapsi on kuin pieni lintu, 

joka on sisällä kotelossa, joka suojaa sitä pahalta maailmalta. Lasta kotelossa täytyy kohdella 

hennosti, varoen; kasvaessaan ja kehittyessään kotelon voi vihdoin avata, lapsen voi päästää 

suureen maailmaan.  

 

Vaikka MRP:n kanta asiaan kyllä kävi selväksi, hän ei missään vaiheessa tässä esimerkissä suoraan 

ilmaissut, hyväksyykö hän tai kirkko lesbo-, bi- ja homoparien mahdollisuuden ulkoiseen 

adoptioon. Tämä on mielenkiintoista, sillä kysymys–vastauspari, joka ylipäätään kulttuurissamme 

on hyvin velvoittava (Heritage 1996, 239–249; Raevaara 1997, 79–80), on sitä vielä aivan 

erityisessä määrin tämänkaltaisessa vastakkainasetteluun perustuvassa keskusteluohjelmassa. On 

hyvin vahva oletusarvo, preferenssi, että kysyttäessä kysymykseen vastataan ja jokaiseen aiheeseen 

on oltava mielipide. Tulkintani mukaan on MRP:n argumentoinnin taitavuutta, että vaikka siinä ei 

vastata itse kysymykseen, siinä ei silti missään vaiheessa tarvitse eksplisiittisesti kieltäytyä 

vastaamasta (ks. Sacks 1992a, 3; Wooffitt 2005, 6). Tämä vastaamatta jättäminen mahdollistuu 

toimijuuden minimoimisen (kirkon ”äänellä” puhumisen) ja implisiittisen rinnastuksen välityksellä. 

Tässä kauniiseen, tunteikkaaseen muotoon puetussa rinnastuksessa kirkko, jonka ”suulla” MRP 

puhuu, rakennetaan lapsen edun ajajaksi ja kun tämä lapsen etu rakennetaan tarkoittamaan 

nimenomaan heteroseksuaalista vanhemmuutta, niin lasten edun kyseenalaistaminen rinnastuu 

homo-, bi- ja lesboparien kaipuuseen adoptoida lapsia.  

”Hyvällä itsetunnolla varustettu nuori” 

 

Seuraavassa esimerkissä (12) rakennetaan lapsen etu -diskurssia lesbo-, homo- ja bi-parien adoptio-

oikeutta puolustavasta näkökulmasta, puhujina toimivat Tarja Sandberg (TS), juontaja mies (JM) ja 

Elsa Saisio (ES). 

 
 1 TS: .. mä oon varmaan lukenu sit vähä erilaisia tutkimuksia koska (0.6) koska (.) nimenomaan  
 2 tarvitaan (.) rakastavat vanhemmat pysyviä ihmissuhteita (0.5) jotta lapsi voi kasvaa ja kehittyä  
 3 (0.5) ja (.) sitä tarjotaan (0.5) ihan yhtä lailla (0.5) heteroperheissä kuin homoseksuaalien (0.5)  
 4 ihmisten perheissä (0.5) se on kaikista tärkein se pysyvyys (0.5) ja rakkaus siinä (0.7) ja< (.) nää  
 5 tutkimukset mitä mä oon katsonu esimerkiks tätä iltaa varten nii kyllä puoltaa sitä asiaa (0.7) että 
 6 sieltä (.) sieltä ihan oikeesti sekä (0.7) sosiaalisesti että psyykkisesti kasvaa (0.5) ihan terveitä 
 7 (0.5) hyvällä itsetunnolla varustettuja paremmalla itsetunnolla ¤jopa¤ varustettuja lapsia aikuisia  
 8 ¤kuin¤ (0.6) meillä  
 9 ES: saanko mä sanoo vielä 
10 JM: joo (.) ole hyvä 
11 ES: mä palaan nyt vähän taaksepäin keskustelussa mut ku täällä puhuttiin siit kiusaamisesta  
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12 kukaan ei kysyny multa oks mua koskaan kiusattu  
13 TS:=¤mm¤ 
14 ES: ei koskaan  
15 TS:=koskaan 
16 ES: =ei sanalla[kaan]  
17 TS:                   [hyvä]llä itsetunnolla [varustettu ihminen] 
18 ES:                                                      [ei ikinä (0.5) mä ol]en ollu siinä (0.5) in (.) insertissä   
21        [tosi]aan neljätoistavuotiaana (.) aivan varmasti mun koulukaverit tiesi mä muistan et ainoa  
22 TS: [mm] 
23 ES: kommentti joka tuli seuraavan päivänä (0.5) yks poika tuli sanoon mulle (0.5) olit sitten  
24 eilen telkkarissa @naurua@ @ei mitään muuta@ 
 
Esimerkki 12. Lapsen etu, homoliittojen puolesta, vuosi 2010 

 

Rivillä 1 TS alkaa argumenttinsa ”mä oon varmaan lukenu sit vähä erilaisia tutkimuksia koska (0.6) 

koska”; tämä toisaalta esittää hienoisen arvion edellä esitettyjä ”tutkimuksia” kohtaan ja toisaalta 

valmistelee tulevaa, vastakkaisesta näkökulmasta annettavaa argumenttia. Yksikön 1. persoona 

”olen lukenut” myös aktiivisesti oikeuttaa tutkimuksia koskevaan tietoon; TS ei ole esimerkiksi 

”jostain kuullut” tutkimuksista, tai lukenut ”toisen käden lähteitä” vaan hän on itse konkreettisesti 

lukenut nämä tutkimukset. On mielenkiintoista, miten samalla potentiaalinen erimielisyys 

argumenttien välille tavallaan rakennetaan erilaisten tutkimusten erilaisista tuloksista johtuvaksi, ei 

näkemys- tai mielipide-eroksi. Tämä ajatuksellinen ”tutkimukset riitelee, ihmiset ei” on vähän 

samantapainen retorinen vastakkainasettelu kuin ”asiat riitelee, ihmiset ei”. Tämä voi tulkintani 

mukaan myös palvella molempien, sekä TS:n itsensä, että vastapuolen, kasvojen suojelemista, sillä 

kumpaakaan – TS:a tai vastapuolta – ei tavallaan voida myöhemmin asettaa selontekovelvolliseksi, 

koska he ovat vain, ehkä sattumalta, lukeneet erilaisia tutkimuksia. Toisaalta sana ”varmaan” jättää 

kuitenkin mahdollisuuden, että näkemysero voi myös johtua jostain muusta kuin erilaisista 

tutkimuksista, esimerkiksi tutkimuksien valikoivasta tulkinnasta.  

 

TS:n ammatillinen ja ”tutkimuksiin” vetoava argumentointi on selitettävissä juontajan kutsusta, 

jossa JM nimenomaan kysyy, mitä TS:lla on tähän sanottavaan ”seksologina, ammattilaisena”. 

Vaikka TS ei itse eksplisiittisesti tässä esimerkissä rakenna itseään ammattilaisena, JM:n tarjoama 

positio aivan varmasti lisää TS:n kommentin uskottavuutta, sillä JM:n tarjous jo edeltävästi 

tulkitsee TS:n puheen ”ammattilaisen puheeksi” (ks. Jokinen, Arja 1999b, 135). Vaikka 

tämänkaltaisilla kategorisoinneilla on eittämättä yksinkertaisesti informatiivinen tarkoitus esitellä 

ohjelman keskustelijoita katselijoille, niiden kautta juontajat Homoilloissa kuitenkin myös 

aktiivisesti rajaavat ymmärrettävyyttä; aivan päinvastaista uskottavuutta antaa esimerkiksi 

puheenvuoron saajan kategorisointi ”maallikkona” – esimerkki, joka löytyy vuoden 1996 
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Homoillasta59. TS:n ensimmäinen rivi tavallaan myös paradoksaalisesti itsessään hieman nakertaa 

tulevan argumentin ”tutkimuksien” uskottavuutta, koska se samalla myös kyseenalaistaa lesbo-, bi- 

ja homoparien lapsista tehtyjen ”tutkimusten” yhdenmukaisuutta ja mahdollista objektiivisuutta 

sisältäen implisiittisen viitteen, että haluamiaan tutkimustuloksia on aina mahdollista löytää. 

”Tutkimuksiin” vetoaminen on aineistossani molempina vuosina paljon käytetty retorinen keino, ja 

”tutkimuksilla” tuntuisi olevan itsessään vakuuttavaa voimaa, sillä niitä ei tarvitse sen enempää 

määritellä (tosin myös näin joissain kohdin tehdään) eikä tutkimuksen tekijöitä esimerkiksi tarvitse 

mainita.  

 

Kun TS luo itselleen ”ammatillista positiota”, jonka tarkoituksena on kertoa aiheeseen liittyvistä 

tutkimuksista, hän samalla myös häivyttää omaa toimijuuttaan ollessaan vain ”erinäisten 

tutkimusten referoija”; hän ei siis kerro omia henkilökohtaisia mielipiteitään, vaan kertoo 

todellisista tutkimustuloksista, jotka hän on lukenut (rivi 1). Rivien 1–2 ”nimenomaan tarvitaan 

rakastavat vanhemmat pysyviä ihmissuhteita jotta lapsi voi kasvaa ja kehittyä” sana ”nimenomaan” 

on vahvasti korostettu ja sen kohdalla myös pää nyökkää syvään, mikä rakentaa kontrastia niihin 

”muihin tutkimuksiin”, joissa on mahdollisesti saatu erilaisia tutkimustuloksia. TS:n argumentti saa 

voimansa lapsen etu -diskurssin lainaamisesta; ”herkän ja viattoman lapsen” kasvun ja kehityksen 

turvaaminen toimii kyseenalaistamattomana puheen oikeuttajana.  

 

Rakkaus ja pysyvyys rinnastetaan resursseiksi, joita pystytään tarjoamaan ”ihan yhtä lailla 

heteroperheissä kuin homoseksuaalien ihmisten perheissä” (rivit 3–4). Mielenkiintoinen 

yksityiskohta on rinnastus ”heteroperhe” ja toisaalta ”homoseksuaalien ihmisten perhe”. Tämä 

saattaa kertoa siitä, että käsitteet eivät yksinkertaisesti vielä ole vakiintuneet, eikä ”homo-, lesbo- tai 

bi-perhe” käsitteenä vielä istu suuhun, mutta tämän rinnastuksen voi myös tulkita sisältävän 

implisiittisen, arvottavan sävyeron. Sanassa ”heteroperhe” etusana ”hetero” kuvaa koko 

jälkimmäistä osaa, perhettä, kun taas sananparsi homoseksuaalien ihmisten perhe kuvaa enemmän 

sitä, kenen perhe on; se on homoseksuaalien ihmisten perhe, homoseksuaalit ihmiset ”omistavat” 

tämän perheen, ovat siinä vanhempina. Tässä homoseksuaalisuus ei siis välttämättä kuvaa perheen 

mahdollisia lapsia, toisin kuin heteroperheessä heterous liittyy ajatuksellisesti koko perheeseen. 

Hyvin implisiittinen ja hienovarainen viittaus voi siis pitää sisällään ajatuksen, että lapset ovat 

heteroseksuaalisia niin kauan kuin toisin mainitaan, vain aikuiset ”vanhemmat” voivat olla bi-, 

                                                
59 Vuoden 1996 Homoillassa JM tarjoaa EL:lle puheenvuoroa: ”no maallikko kertoo miten tästä pitää ottaa raamattu 
huomioon”. Tämän jälkeen EL:n kommentti ei ole enää yhtään niin vakavasti otettava, kuin se olisi jälkeen 
kategorisoinnin esimerkiksi ”asiantuntijana”.       
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lesbo- tai homoseksuaaleja. Tässä heteroseksuaalisuus itse asiassa näyttäytyy ”neutraalina” 

olemisen tilana, sillä eiväthän lapset ole mitään ”-seksuaaleja”; lapsien yhdistäminen ylipäätään 

seksuaalisuuteen on hyvin suuri tabu kulttuurissamme. Tämä kertoo siitä, miten heteroseksuaalisuus 

hyvin usein kulttuurissamme lukeutuu ”neutraaliksi” olemisen muodoksi, kun taas lesbo-, bi- tai 

homoseksuaalisuus määritellään seksuaalisuuksiksi (Juvonen 2004, 36–37; Kaskisaari 1997, 234–

235). 

 

Rivien 4–5 ”nää tutkimukset mitä mä oon katsonu esimerkiks tätä iltaa varten” edelleen rakentaa 

sitä konkreettista tutkimuksista tietäjän positiota, mikä tuli esiin jo rivillä 1; TS on konkreettisesti, 

omin silmin ”katsonut” näitä tutkimuksia, eli hänellä on tietoa näistä. Sananparsi ”esimerkiks tätä 

iltaa varten” hienoisesti rakentaa vaikutelmaa siitä, että TS ei kuitenkaan ainoastaan tätä iltaa 

varten ole näitä katsonut, vaan ylipäätään hän on tietoinen/kiinnostunut homoparien adoptio-

oikeuteen liittyvistä tutkimuksesta. Tässä ”minämuoto” rakentuu siis tutkimuksien 

lukijan/katsojan/tuntijan positioon, kun taas tutkimukset (ei varsinaisesti TS itse) puoltavat sitä, että 

homoseksuaalien lapsista kasvaa sosiaalisesti ja psyykkisesti terveitä aikuisia (rivit 5–6). 

Viimeisillä riveillä 6–8  ”sieltä sieltä ihan oikeesti sekä sosiaalisesti että psyykkisesti kasvaa ihan 

terveitä hyvällä itsetunnolla varustettuja paremmalla itsetunnolla jopa varustettuja lapsia aikuisia 

kuin meillä” monella tavalla korostetaan tämän tutkimustuloksen uskottavuutta ja argumentti myös 

kasvaa sen loppua kohden; ”ihan oikeesti” vetoaa moodin vaihtoon – nyt puhutaan 

”tositarkoituksella”, ”hyvällä itsetunnolla” sanotaan korostetusti, mutta heti perään sanat ”jopa 

paremmalla itsetunnolla” vielä moninkertaistavat tämän retorisen voiman. TS:n sanoessa ”jopa 

paremmalla”, yleisöstä näytetään, miten Manne Maalismaa ja Heidi Kontkanen nyökkäilevät ja 

hymyilevät hyväksyvästi ilmaisten positiivista suhtautumista puhujan väitteeseen tuoden taas esiin, 

miten ei-sanallisilla ilmeillä rakennetaan omaa suhtautumista kulloinkin puhuttavaan väitteeseen 

(ks. edellä, esimerkki 10); kuten olettaa saattaa, nyökkäilyllä usein rakennetaan positiivista, 

hyväksyvää suhtautumista, kun taas pään puristamisella tai kulmakarvojen nostamisella 

negatiivista, kyseenalaistavaa tai ongelmallista suhtautumista puhuttua kohtaan. 

 

TS:n sana ”jopa” rivillä 7 ja vertaus ”kuin meillä”, rivillä 8 kuitenkin sisältävät implisiittisesti 

ongelmallisia merkityssisältöjä; sana ”jopa” rakentaa omalla laillaan yllättynyttä asennetta 

tutkimustulosta kohtaan – on yllättävää, että lesbo-, bi- tai homoseksuaalien vanhempien lapsista 

kasvaa paremmalla itsetunnolla varustettuja lapsia kuin heteroseksuaalien vanhempien lapsista, ja 

rinnastus ”kuin meillä” rakentaa vastakkainasettelua meihin (heteroihin) ja implisiittisiin heihin 

(homo-, lesbo- ja biseksuaaleihin). Me -retoriikasta tekee vahvan erityisesti se, että se alati kantaa 
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implisiittisesti mukanaan myös vastakohtaansa, heitä (ks. Hyvärinen 1994, 72). Tässä esimerkissä 

implisiittisen me–he -vastakkainasettelun rakentaminen on erityisen mielenkiintoista, sillä TS 

kuitenkin puolustaa lesbo-, homo- ja bi-parien oikeuksia ja rakentaa ”heidän” lapsistaan jopa 

paremmalla itsetunnolla varustettuja, kuin ”meidän” lapsista. Tämä on mahdollista tulkita vasten 

sitä, mitä argumentoin edellä, luvussa 2.3; kulttuurissamme rakennettu vastakkainasettelu 

homoseksuaalisuuden ja heteroseksuaalisuuden välillä ei ole tämänhetkisessä diskursiivisessa 

ymmärryksenkehässä tasavertainen, vaan homoseksuaalisuuden kategoria on alistettu 

heteroseksuaalisuuden kategorialle. ”Yllätyksellisen” ja voimakkaan TS:n vastakkainasettelusta 

tekee tulkintani mukaan juuri se, että lesbo-, bi- ja homoparien lapset asetetaan heteroseksuaalien 

lapsia parempaan asemaan vastoin kulttuurissamme yleensä vallitsevaa implisiittistä ymmärrystä; 

tämä näennäinen vastakkainasettelu, joka ei kuitenkaan ole symmetrinen, asetetaan ”nurin kurin”, 

mikä tuo puheeseen retorista voimaa ja odotustenvastaisuutta.  

 

Rivejä 9–24 voi oikeastaan käsitellä erillisenä vaiheena tässä esimerkissä, koska pääpuhuja vaihtuu, 

mutta edellinen puhuja TS pelaa kuitenkin myös vielä tässä suurta roolia. TS:n aktiivinen 

osallistuminen tähän Elsa Saision (ES) puheeseen on mahdollista nähdä kuitenkin vain hänen 

edellisestä kommentistaan käsin. ES käyttää tässä hyväkseen omakohtaista kokemustaan ja 

taustaansa; hänellä on kahden naisen tyttärenä omakohtaista kokemusta lesboperheessä asumisesta 

ja se oikeuttaa hänet ensisijaiseen tietoon asiasta; ”tiedän, koska olen kokenut sen”. Rivit 11–12 

”mut ku täällä puhuttiin siit kiusaamisesta kukaan ei kysyny multa oks mua koskaan kiusattu” 

rakentaa ihmettelevää suhtautumista käytyä keskustelua kohtaan; on outoa, että kukaan ei ole 

kysynyt ES:lta, onko häntä kiusattu. Sanoessaan ”onks mua koskaan kiusattu” ES:n oikea käsi on 

laitettu ”käsi sydämelle”, vasten rintaa vielä korostamaan tätä omakohtaisuutta. Tässä tulee esiin 

keskusteluanalyytikkojen tekemä huomio siitä, että keskustelijat yleensä kohtelevat toisiaan omien 

kokemuksiensa ”etuoikeutettuina omistajina”; jokaisella on ensisijainen pääsy omiin kokemuksiinsa 

ja ensisijainen oikeus kertoa ne (Heritage & Raymond 2005, 16; Sacks 1984, 424–427; Pomerantz 

1984, 58–62). Tämä ihmettely tavallaan saa voimansa juuri tästä oikeudesta tiettyyn kokemukseen; 

homoseksuaalien lapsien koulukiusaamisesta on puhuttu ilman, että ES:n näkökulmaa on kysytty, 

vaikka ES:lla voi kyseisen Homoillan ainoana keskustelijana, jonka vanhemmat ovat lesbopari, 

katsoa olevan etuoikeus tähän tietoon (vrt. edellä, esimerkki 10). Tämä oikeuttaa häntä palaamaan 

taaksepäin keskustelussa, jonka yleisesti ottaen voisi tulkita olevan hyvän, etenevän keskustelun 

sääntöjen vastaista; hän palaa asiassa taaksepäin, koska aivan olennaista, ensikäden tieto aiheesta 

”on jäänyt saamatta”. Hän myös samalla rakentaa itselleen kysymyksen, johon itse myös heti vastaa 

ja näin oikeuttaa tulevaa lyhyttä ”tositarinaa”.  
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Mielenkiintoista tässä on, miten TS tulee heti alusta tausta-avuksi ES:n henkilökohtaisen 

kokemuksen rakentamiseen. Tämä on hyvin retorisesti vakuuttava ote, sillä kaksi vahvaa, mutta 

erilaista, tiedollista oikeutta rakentavat yhdessä samaa argumenttia; ES puhuu ”omasta 

kokemuksesta”, kun taas TS tukee tätä ammattilaisen, tutkimuksia lukeneen näkökulmasta. TS 

tavallaan rakentaa ES:n omakohtaisesta kokemuksesta, ES: henkilöllistymästä ”esimerkkitapausta” 

hyvän itsetunnon omaavasta nuoresta ja/tai aikuisesta. ES henkilönä tai hänen kokemuksensa on 

konkreettisesti todentuva esimerkki hänen edellä referoimiensa tutkimuksien tuloksista. Asettumalla 

aktiivisen kuuntelijan positioon TS myös tunnustaa ES:n kertomuksen relevanssin ja kannustaa 

häntä jatkamaan (ks. Routarinne 1997, 140, 147–148).  

 

ES:n käyttämät ääri-ilmaisut ”ei koskaan”, ”ei sanallakaan”, ”ei ikinä” on sanottu vahvoin 

painotuksin ja vahvoin pään nyökkäyksin. Kuten edellä (ks. esimerkki 6) olen esittänyt, ääri-

ilmaisut hyvin vahvasti luovat vaihtoehdotonta kuvaa todellisuudesta (Jokinen, Arja 1999b, 150–

151; Potter 1996a, 187–188; Pomerantz 1986); ES:ta ei ole ikinä kiusattu, ei yhtä ainutta kertaa, 

eikä toisintulkinnoille ole sijaa, koska hän puhuu omasta kokemuksestaan, omasta elämästään, jota 

kohdistuvaan tietoon hänellä itsellään on oikeus. Vaihtoehdottomuutta tuo lisää vielä rivin 21 

”aivan varmasti mun koulukaverit tiesi”. Rivien 21 ja 23 ”mä muistan et ainoa kommentti joka tuli 

seuraavan päivänä” ennakoivat tulevaa yksittäisen tapahtuman muistelua. Tämän ES:lle sanotun 

”ainoan kommentin” muistelu ja sen yksityiskohtainen kuvailu tavallaan vahvistavat edelleen hänen 

argumenttiaan siitä, ettei häntä ole kiusattu.  Kun hän muistaa tämän yhden ainoan, lyhyen 

kommentin, jossa viitattiin hänen vanhempiensa lesbouteen, ja sen tarkan ajankohdan, sanojan ja 

tarkat sanat, rakentuu vaikutelma, että hän muistaisi myös, jos häntä joskus olisi kiusattu. Riveillä 

23–24 ES rakentaa tilanteen, jossa hän toimii vain ”yhden pojan”, hänen koulukaverinsa, sanojen 

konkreettisena esittäjänä; sanamuodon keksijä ja sanojen tarkoittaja, niiden ”takana seisoja” on 

tämä ”yksi poika”, jota ES suoraan lainaa; ”olit sitten eilen telkkarissa”. ES toimii vain tämän 

pojan sanojen esittäjänä, välittäjänä, mikä on havaittavissa myös hienoisesta 

äänensävynmuutoksesta, joka rakentaa ”todellista imitaatiota” tästä tilanteesta. (Ks. Goffman 1981 

144–145.) 

 

Tarinan arvio, sen tulkinta, rakentuu vasta sen vastaanotossa. Tässä ES ei oikeastaan eleillä tai 

ilmeillä anna ennakkoon osviittaa, että itse kohtelee tarinaa ”hauskana juttuna” (ks. Ruusuvuori & 

Peräkylä 2009), mutta hänen tapansa yksityiskohtaisesti kertoa 14-vuotiaana tapahtuneesta 

episodista, ja hänen silloisen koulukaverinsa, ”yhden pojan” suorasta lainaamisesta on tulkittavissa 
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hieman humoristinen sävy. Kuitenkin melkein hänen suoran lainauksensa perään ”olit sitten eilen 

telkkarissa” (rivi 24) ES:n suu alkaan kääntyä hymyyn, mutta se tapahtuu aika lailla 

samanaikaisesti, kun yleisöstä alkaa kuulua naurua ja kohinaa. Kuvakulma näyttää tässä kohtaa 

vain ES:n kasvoja, joten muiden ihmisien kasvojen ilmeitä ei ole ikävä kyllä mahdollista 

analysoida. Rivin 24 lopetus ”ei mitään muuta” on jo selvästi hymyilevällä äänellä sanottu ja 

paljastaa hänen oman asenteensa kertomustaan kohtaan. Tässä on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, 

miten ”hauska juttu” rakentuu yhdessä, vuorovaikutuksessa vastaanottajan kanssa; ES:n tapa 

rakentaa tarinansa suoran lainauksen muotoon toimi eräänlaisena vihjeenä tulkinnalle, joka rakentui 

ES:n hymyn ja yleisön vastaanoton vuorovaikutuksessa. ES:n tarinan loppuhuipennuksen arvio ”ei 

mitään muuta” (rivi 24) rakentuu arvioksi hänen rakentamalleen ”tosi-tarinalle”; oli 

huomionarvoista ja yllättävää, että mitään muuta ei sanottu ja tästä rakentuu myös kommentin 

humoristinen pohja.  

 

Myös esimerkiksi keskusteluanalyytikko Sara Routarinne (1997) on havainnut, miten ajatusten tai 

puheen suora esitys on varsin suosittu keino kutsua vastaanottajan reaktiota (emt, 150); suora 

lainaus toimi siis eräänlaisena piikkinä, ratkaiseva kohtana, jonka vastaanottajat tulkitsivat 

sopivaksi kohdaksi esittää arvionsa. On myös edelleen korostettava, miten alusta asti TS:n 

taustarooli aktiivisena ES:n tarinan kuuntelijana ja myötäilijänä antoi ES:n kerronnalle 

uskottavuutta ja myös toisinpäin; ES:n tarina tuki TS:n puheenvuorossa ennen tätä esitettyjä 

”tutkimuksia”. Tässä esimerkissä retorisina keinoina siis käytettiin erinäisiä tutkimuksia ja 

ammattilaisen asemaa (TS) sekä omakohtaista kokemusta ja hauskan jutun rakentamista (ES); 

tärkeintä oli kuitenkin tässä esimerkissä näiden positioiden toisiaan tukeva yhteen kietoutuminen, 

mikä tukee havaintoa, että Homoilloissa tapahtuvasta ”joukkueiden” yhteistoiminnasta.  

”Homonuoren itsemurhariski on nelinkertainen verrattuna keskivertonuoreen” 

Seuraavassa esimerkissä (13) Manne Maalismaa (MM) lainaa lapsen etu -diskurssia rakentaen 

vastakkainasettelua viattoman lapsen ja asenteellisen yhteiskunnan/aikuisten välille. 

  

 1 MM: ..ystävät rakkaat yrittäkää ymmärtää se että kaikki mitä me sanotaan tästä asiasta (0.5) niin  
 2 uusintaa niitä rakenteita (0.5) eli kaikki tää puhe (.) kaikki se sellanen kun me kielletään jotakin  
 3 viedään jotain pois tai ei anneta jotakin (0.5) niin se pitää yllä tätä (0.7) tätä syrjinnän rakennetta  
 4 (0.5) koulu on yks hyvä esimerkki siitä (0.5) koulussa meil on kauheen paljon sellasta< (0.6)  
 5 sellasta< (.) #¤ääh¤# (0.5) ensinnäkin siel on hirveen heteronormatiivista se opetus (.) eli siellä ei 
 6 anneta ees mahdollisuutta sille että vois olla sateenkaariperheitä voi olla homoja ja lesboja (0.5) 
 7 ja: (.) se on ehkä mun mielest yks niitä tärkeimpiä asioita< (0.5) siitä syystä (0.5) et mä luulen   
 8 että kaikki yhtyy siihen käsitykseen mun kans et on hirveen surullista< (0.7) että homonuoren  
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 9 itsemurhariski on nelinkertanen (0.5) verrattuna (0.5) keskivertonuoren (.) itsemurhariskiin (0.5) 
10 ja siis tää (.) vastaa vaikeesti masentuneen (.) ihmisen itsemurhariskiä (.) mistä tää johtuu (0.5) 
11 se johtuu siitä homofobiasta mikä meillä on (0.6) rakenteissa mikä meillä on (0.5) ylipäätään  
12 jokapaikassa (0.5) mihin me kasvatetaan meidän lapset pienestä pitäen (0.7) niist aikuisten  
13 asenteista jotka siirretään eteenpäin> 
 
Esimerkki 13. Homofobinen yhteiskunta samaa sukupuolta olevien liittojen puolesta, vuosi 2010 
 
MM:n rivin 1 ”ystävät rakkaat yrittäkää ymmärtää” on mielenkiintoinen vetoomus 

kanssakeskustelijoihin rakkaina ystävinä. Kategoriasta tekee mielenkiintoisen se, että varmastikaan 

MM ei ole studion ulkopuolella kanssakeskustelijoiden kanssa ”rakas ystävä”; ystävyyden kategoria 

on jotain, joka kulttuurissamme katsotaan pysyväksi, luottamukselliseksi ja vastavuoroiseksi, 

erittäin tärkeäksi ihmissuhteeksi, jota sana ”rakas” vielä korostaa. Yleensä ajatellaan, että todella 

hyviä, rakkaita ystäviä on ihmisellä vain muutamia, ja ne ovat elinikäisiä suhteita. On siis selvää, 

että MM ei kategorisoi koko studioyleisöä hänen elinikäisiksi, rakkaiksi ystävikseen, vaan tämä 

ystävyyteen yleensä liitetty merkitys toimii vetoomuksen voimana, sillä se luo vaikutelmaa 

yhteisistä intresseistä. Tämä vetoomus on henkilökohtainen ja tunteisiin vetoava, sillä se herättää 

mielessä ystävyyteen yleensä liitettyjä piirteitä ja siitä, ystävyyden kategoriasta, on myös vaikea 

kieltäytyä. Aivan niin kuin puhe ”lapsien tulevaisuudesta” ja ”vanhuksista” herättää tietynlaiset 

kuvat saman kulttuurin jäsenien mielissä, niin tekee myös ”ystävä”.  

 

Edelleen rivillä 1, sanoessaan ”kaikki mitä me sanotaan tästä asiasta” MM siirtyy ”me -

retoriikkaan”, joka toimii huomattavasti vetoavammin, kuin jos MM esimerkiksi sanoisi ”kaikki, 

mitä te sanotte täällä”, sillä se lukee myös MM:n itsensä puhujien joukkoon eikä tee häntä tästä 

puhujien joukosta ulkopuolista. Me -retoriikka, kuten olen jo edellä (esimerkiksi esimerkki 10) 

esittänyt, lisää vaikutelmaa yhteisistä intresseistä. Sanoessaan ”niin uusintaa” (rivit 1–2) MM tekee 

puoliympyrän käsillään; hänen kätensä lähtevät hänen korviensa korkeudelta ja tulevat sanan 

”uusintaa” loppuun mennessä alas yhteen, hieman rintakehän yläpuolelle; tämä sama puoliympyrä 

toistetaan vielä kohdissa ”kaikki tää puhe” ja ”kaikki se sellanen” (rivi 2), tässä viimeisessä hieman 

heikommin. Toistaessaan ja vahvasti korostaessaan sanaa ”kaikki” ja toistaessaan käsillä tehtyä 

puoliympyrää, molempia kolme kertaa, MM puheellaan ja eleillään tulee rakentaneeksi 

vaikutelman tästä uusintamisesta, minkä hän puheessaan tuo esiin. Tässä retorisena keinona 

toimivat puheen kulttuurista merkitystä (uusintamista) tukeva toisto ja ennen kaikkea sanallisten ja 

ei-sanallisten eleiden yhteistyö.     
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Riveillä 2–3 sanoissa ”kun me kielletään jotakin viedään jotain pois tai ei anneta jotakin” eleet 

toimivat edelleen hyvin vahvasti puheen kulttuurisen merkityksen tukena. Ensin sanoissa ”viedään 

jotain pois” MM työntää kädet edestä itseään päin tehden vaikutelmaa ”pois ottamisesta” ja 

sanoissa ”tai ei anneta jotain” hänen kätensä siirtyvät eteen, kämmenet alaspäin suhteellisen 

kaukana toisistaan tehden ”torjuvan” liikkeen. Nämä käsien eleet hyvin vahvasti tukevat puhetta 

rakentaen konkreettisen kuvan siitä, miten otetaan pois, tai ei anneta jotain. Sanoissa ”niin se pitää 

yllä tätä tätä syrjinnän rakennetta” MM:n kädet ovat edessä pään yläpuolen kohdalla ja tulevat alas 

tehden nopeaa ympyräliikettä keskenään, ikään kuin kietoen lankarullaa jälleen kerran herättäen 

mielikuvan uusintamisesta, ylläpitämisestä. Tulkintani mukaan MM lainaa tässä hienoisesti myös 

konstruktionistista diskurssia; tämä tulee esiin ilmaisuissa ”uusintaa niitä rakenteita” (rivi 2) ja 

”pitää yllä tätä tätä syrjinnän rakennetta” (rivi 3). Ajatus, että puheella tuotamme, rakennamme ja 

näin uusinnamme sosiaalista maailmaa on täysin sosiaalisen konstruktionismin periaatteita 

noudattava (ks. edellä luku 1.3; Berger & Luckmann 2002, 11; Burr 2003, 6; Gergen 1994, 72; 

Potter & Wetherell 1989, 180–181; Wetherell & Potter 1992, 62). Vaikka sanat ”uusintaa” ja 

”syrjinnän rakenne” on mahdollista tulkita viittauksena Foucault’n (1999, 70) ajatukseen vallasta 

rakenteissa, vallasta kaikkialla, MM:n vetoomus rakentaa tulkintani mukaan kuvaa nimenomaan 

positiivisesta, toimijuuden säilyttävästä konstruktionismista, sillä yksittäisillä toimijoilla – 

jokaisella meistä – on valtaa joko uusintaa ja toistaa tai olla uusintamatta, toistaa toisin, olemassa 

olevia syrjinnän valtarakenteita (ks. Butler 2006, 230 – 233; Rossi 2003, 12–13). Rakentuu 

vaikutelma, että subjektit sanateoillaan ja toiminnallaan tuottavat todellisuuden sellaiseksi kuin se 

meille ilmenee (ks. Berger & Luckmann 1994, 30; Mead 1954). Tämä jälleen kerran osoittaa 

Homoiltojen intertekstuaalisuuden, ja erityisesti sen, että myös oma tutkimukseksi on osa tätä 

tekstien toisiinsa kietoutunutta maailmaa.   

 

Tämä toimijoille valtaa jättävän (ks. edellä, luku 1.3) sosiaalisen konstruktionismin lainaaminen 

puheessa on retorisesti vakuuttavaa, sillä se aktiivisesti nakertaa determinististä ajatusta, että lesbo-, 

bi- tai homoseksuaalisuus olisi esimerkiksi sairautta, syntiä tai poikkeavuutta. Konstruktionismi 

rakentaa ajatusta, että puheellamme me rakennamme (uusinnamme) todellisuuden sellaiseksi kuin 

se on ja toistamalla toisin myös itse todellisuus sellaisena kuin se saman kulttuurin jäsenelle 

näyttäytyy voi muuttua. Tämä ajatus myös jakaa vastuuta yhteiskunnassamme esiintyvästä 

syrjinnästä aivan eri tavalla. Tähän seikkaan alun ”rakkaat ystävät” tulkintani mukaan myös 

pureutuu; ”jos te rakkaat ystävät ymmärtäisitte, että vain puhumalla ja tekemällä eri tavalla, toisin, 

nämä syrjinnän rakenteet voisivat muuttua”. Tämä aktiivisesti sysää syrjintää tai syrjinnän 

rakennetta siis kenen tahansa – rakkaiden ystävien, meidän, teidän ja koko yhteiskunnan – kontolle. 
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Kun MM näin jakaa puheessaan vastuuta kenen tahansa harteille, puhuessaan ”kaikista meistä” hän 

myös välttää ”osoittamasta ketään yksittäistä sormella” ja näin potentiaalisesti joutumasta suoraan 

selontekovelvolliseksi kenelläkään tai esittämään enempää todisteita. 

 

Rivien 4–5 ”koulu on yks hyvä esimerkki siitä koulussa meil on kauheen paljon sellasta sellasta 

ensinnäkin siel on hirveen heteronormatiivista se opetus” alku, ”yksi hyvä esimerkki”, synnyttää 

mielikuvan esimerkkien paljoudesta, monista esimerkeistä, joista MM ”mainitsee nyt vain yhden”. 

MM aloittaa pontevasti ”koulussa meil on hirveen paljon sellasta”, mutta lause tyssää kangerteluun, 

taukoihin ja syvään henkäykseen (rivit 4–5). Tämä kangertelu on mahdollista tulkita niin, että MM 

kohtelee tätä kohtaa jollain tapaa ongelmallisena. MM aloittaa uudelta pohjalta, riveillä 5–6: 

”ensinnäkin siel on hirveen heteronormatiivista se opetus eli siellä ei anneta ees mahdollisuutta sille 

että vois olla sateenkaariperheitä voi olla homoja ja lesboja”. Tässä sana ”heteronormatiivista” 

(rivillä 5) tukee edelleen tulkintaani siitä, että MM lainaa konstruktionistista diskurssia; erityisesti 

naistutkimuksen, homo- ja lesbotutkimuksen ja queer-tutkimuksen piirissä käytetään paljon sanaa 

”heteronormatiivisuus”, tosin kyseinen sana on varmasti käytössä myös monessa muussa 

yhteydessä. Olennaista tässä on, miten sen avulla rakennetaan asiantuntevaa ja asiaan perehtynyttä 

vaikutelmaa; jos MM olisi ainoastaan sanonut heteronormatiivisuus -termin määritelmän (rivit 5–6 

”eli siellä ei anneta ees mahdollisuutta sille että vois olla sateenkaariperheitä voi olla homoja ja 

lesboja”) ilman itse termiä, se ei olisi tulkintani mukaan luonut yhtä uskottavaa kuvaa hänen 

asiantuntijuudestaan.  

 

Rivin 7 ”ja se on ehkä mun mielest yks niitä tärkeimpiä asioita siitä syystä” toimii liitoksena 

tulevaan aiheeseen; asioiden liittäminen koherentiksi kokonaisuudeksi ”kaikki liittyy toisiinsa”- 

taktiikalla vaikka väkisin, lisää vaikutelmaa puheen johdonmukaisuudesta. Kulttuurinen 

johdonmukaisuuden oletus on havaittavissa itse Homoilloissa itse asiassa ainakin kolmella tasolla. 

Ensinnäkin, jokaisen keskustelijan kommenttien oletetaan olevan johdonmukaisia niin yksittäisen 

puheenvuoron kuin koko Homoiltojen ajan. Toiseksi, myös eleiden ja ilmeiden johdonmukaisuus 

puheen kanssa luo retorista uskottavuutta. Viimeiseksi, sukupuolen ja seksuaalisuuden esittämisen 

johdonmukaisuus on oikeastaan kaikkein ankarin sääntö, johon kaikkien keskustelijoiden tulee 

orientoitua. Kuten esimerkissä 5 havaitsin, muutoksia esimerkiksi seksuaalisen halun kohteessa ei 

helposti kohdella uskottavina. Kuitenkin, kuten luvussa 2.1 Billigiin (1982) vedoten esitin, itse 

ristiriitaisuus ja vaihtelevat argumentoinnin tavat ovat puheen ja ajattelun perusominaisuus (emt, 

167, 179–180; Salonen 2001, 304). Johdonmukaisuuden oletus ei tarkoita sitä, että puheessa ei 

esiintyisi ristiriitaisuuksia, vaan kyse siitä, miten ristiriidat ovat selitettävissä järjellisiksi ja 
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vastapuolen puheissa yritetään sitä vastoin havaita porsaanreikiä60. Toisaalta tämä rivi 7 tässä toimii 

tulevan puheen edelliseen puheeseen liittämisenä antaen vaikutelman, että ”asia on vielä kesken”; 

tämä tavallaan oikeuttaa tilaan saada vielä jatkaa ja esittää suhteellisen pitkä puheenvuoro.  

 

Rivien 7–8 ”mä luulen että kaikki yhtyy siihen käsitykseen mun kans” toimii yhteisen pohjan 

luojana; se on jotain, jonka jokainen voi allekirjoittaa (ks. edellä, esimerkki 2; Billig 2008, 148; 

Jokinen, Arja 1999b, 139). Tämän sanoessaan MM:n kulmakarvat vielä nousevat korostamaan tätä 

vaikutelmaa. Vaikka tässä sana ”luulla” on totuudenarvoltaan suhteellisen heikko, esimerkiksi 

verrattuna ”tiedän”, sanaan (ks. edellä, esimerkki 5; Potter 1996a, 112; Woolgar 1988, 69–72; Vuori 

2004, 104), se toimii tässä kuitenkin moraalinherättäjänä; jos joku ei yhdy tulevaan väitteeseen, se 

potentiaalisesti esittää tämän yksittäisen toisinajattelijan negatiivisessa valossa. Itse väite, riveillä 8–

9 ”on hirveen surullista että homonuoren itsemurhariski on nelinkertanen verrattuna 

keskivertonuoren itsemurhariskiin” on hyvin tunteisiin vetoava. Sanat ”hirveen surullista” ja 

”itsemurhariski” ovat vahvoja ilmauksia; itsemurhariski on kulttuurissamme jotain, jota ketään 

kasvojaan suojeleva ei yksinkertaisesti voi olla pitämättä surullisena asiana. Tässä argumentti on 

sanottu ”totuusmuodossa”; itsemurhariski on nelinkertainen, ja siihen lisää uskottavuutta 

numeerinen tilastotieto ”nelinkertainen”. Joko numeerinen tai sanallinen kvantifiointi eli 

määrällistäminen on hyvin yleinen vakuuttamisen keino, sillä se luo helposti mielikuvan selkeästä, 

mitattavissa olevasta ja ristiriidattomasta tiedosta (Jokinen, Arja 1999b, 146; Potter ym. 1991, 356–

359). Tätä tukee vielä seuraava, rivin 10 tarkentava määritelmä; ”ja siis tää vastaa vaikeesti 

masentuneen ihmisen itsemurhariskiä”. Tässä toimijuutta häivyttävä passiivimuoto yhdessä 

tilastotiedon (”nelinkertainen itsemurhariski”) ja asiantuntevuutta osoittavan vertauksen (”vastaa 

vaikeasti masentuneen ihmisen”) rakentavat MM:sta hyvin asiaan perehtyttä kuvaa.  

 

Lopussa, rivillä 10, MM esittää itselleen (tai oikeastaan passiivimuodossa esitetylle totuudelle) 

kysymyksen (”mistä tää johtuu”), johon hän itse myös vastaa, kuitenkin edelleen häivyttäen omaa 

toimijuuttaan. Rivit 11–13 vastaavat tähän rakennettuun kysymykseen: ”se johtuu siitä 

homofobiasta mikä meillä on rakenteissa mikä meillä on ylipäätään joka paikassa mihin me 

kasvatetaan meidän lapset pienestä pitäen niist aikuisten asenteista jotka siirretään eteenpäin”. Tämä 
                                                
60 Yleisesti ottaen asiat myös aktiivisesti nähdään osana johdonmukaista kokonaisuutta, tämän huomasi Harold 
Garfinkel (1984) opiskelijaneuvontakokeessaan. Tässä tutkimuksessa asiakkaita käskettiin kysyä terapeutilta mitä 
tahansa kyllä tai ei- kysymyksiä ja terapeutille annettiin ohjeet satunnaisesti vastata kysymyksiin joko kyllä tai ei ja 
satunnaisuutensa vuoksi vastauksissa esiintyi ristiriitaisuuksia. Tästä huolimatta asiakkaiden tulkinta 
neuvontaistunnoista ei pitäytynyt ristiriitaisuuksista johtuvassa hämmennyksessä, vaan ristiriitaisuudet aktiivisesti 
selitettiin osaksi järkevää kokonaisuutta. (Emt, 79–96; Heritage 1996, 96–99; Suoninen 2001, 371–372.) Mutta kuten 
luvussa 2.1 väitin, koska Homoiltojen preferenssi on vastakkainasettelu eikä samanmielisyys, tulkitsen, että 
aineistossani preferenssinä on myös ristiriitaisuuksien aktiivinen etsiminen eikä niiden aktiivinen näkemättä jättäminen. 
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MM:n lause eräällä tavalla sulkee ympyrän ja palaa koko puheenvuoron alkuun, 

heteronormatiivisiin rakenteisiin ja syrjintään, joita uusinnetaan; tällä kertaa vain ”homofobia on 

rakenteissa”. Homofobia, samoin kuin heteronormatiivisuus, on asiantuntijuutta osoittava sana, 

minkä lisäksi se on myös hyvin voimakas ilmaisu; kun heteronormatiivisuudessa on kyse 

normatiivisista (joskin pakottavista) käytännöistä tai tavoista, sana fobia taas herättää 

irrationaalisen pelon vaikutelman. Irrationaalinen, ei-järjellinen sisältää tulkintani mukaan 

kulttuurissamme negatiivisen konnotaation ja fobia, toisin kuin neutraalimpi sana ”pelko”, sisältää 

myös eräänlaisen arvion pelon tarpeellisuutta kohtaan. Riveillä 11–12 turvaudutaan uudelleen me-

retoriikkaan; ”meillä on” rakenteissa homofobiaa, joka lähtee niistä aikuisten asenteista, joihin ”me 

kasvatetaan meidän lapset”. Sanamuoto ”meillä on homofobiaa rakenteissa” myös 

mielenkiintoisella tavalla häivyttää inhimillistä toimijuutta ja välttää näin jälleen ”osoittamasta 

ketään yksittäistä sormella”; homofobisen leiman saavat epäinhimilliset ja abstraktit rakenteet, ei 

kukaan yksittäinen ihminen tai edes kaikki ihmiset ”me -muodossa”. Viimeisillä, riveillä 12–13 

homofobisten asenteiden omistajiksi ja välittäjiksi nimetään kuitenkin syyllinen; ”niist aikuisten 

asenteista jotka siirretään eteenpäin”. Tässä syyllinen, ”aikuiset”, ilmaistaan kuitenkin hyvin 

ulkoistavasti; sanotaan ”niistä aikuisten asenteista” eikä esimerkiksi ”meidän aikuisten asenteista”, 

”kaikkien aikuisten” tai ”teidän aikuisten” asenteista. Tämän voi edelleen tulkita sen piikkiin, että 

kun vältetään syyttämästä ketään suoraan, ei voida myös suoraan joutua selontekovelvolliseksi.  

 

Tässä toimii kulttuurisesti voimakas vastakkainasettelu ennakkoluuloinen, asenteellinen yhteiskunta 

tai aikuinen vastaan viaton, herkkä ja ennakkoluuloton lapsi. Tämä on suosittu diskursiivinen 

vastakkainasettelu Homoilloissa ja sitä käyttävät yksinomaan lesbo-, bi- ja homoparien adoptio-

oikeutta puoltavat. Tätä vastakkainasettelua MM rakentaa oikeastaan koko puheenvuoronsa ajan; 

aikuisten puheet, teot ja asenteet uusintavat syrjinnän rakenteita ja nämä välitetään, kirjoitetaan 

”tabula rasaan” – luonnostaan viattomaan ja ennakkoluulottomaan lapseen. Lasten edun diskurssin 

lisäksi MM lainaa tässä myös konstruktionistista diskurssia, joka rakentaa syrjinnästä jotain 

aikuisten asenteista johtuvaa, mutta kuitenkin jotain muutettavissa olevaa. Vakuuttamisen keinoina 

toimivat (ainakin) hyvin puhetta tukevat eleet, asiantuntijapositio, kvantifiointi, me -retoriikka sekä 

tunteita herättävä vetoomus ja herkän, jopa itsemurha-alttiin homonuoren diskursiivisen kuvan 

asettaminen vastakkain asenteellisen ja homofobisen yhteiskunnan ja aikuisten kanssa.  

3.5 Tasavertaisuus- ja ihmisoikeusdiskurssi 

”Se, että on tasa-arvoinen jonkun kanssa, on tasa-arvoa jonkun yhteisesti sovitun normin mukaan, 

joka ei ole ennalta annettu, vaan politiikan tulosta. Keskeistä ei ole se, ovatko ihmiset samanlaisia 
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vai erilaisia, vaan se, mikä on se normi, jota vasten heitä määritellään, ja kenellä on valtaa se 

määritellä.” 

Kuusipalo 2002, 220 

 

Ihmisten väliseen tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksiin vetoaminen oli molempina 

vuosina yleisin diskurssi, jota homo-, lesbo- ja bi-parien oikeuksien puoltavat käyttivät. Tämä 

kertoo siitä, että ihmisoikeudet ja tasa-arvoisuus ovat hyvin vahvoja, kulttuurisesti uskottavia 

merkityksiä, joiden vastustajiksi on hyvin vaikea asettua. Kulttuurisesta uskottavuudesta kertoo 

myös se, että edes vastustajien puolelta ihmisoikeuksien tai tasa-arvon periaatteita vastaan ei 

varsinaisesti noustu, vaan vedottiin siihen, että kyse ei ole ihmisoikeuksista tai tasa-arvosta. Eli tasa-

arvon ja ihmisoikeuksien periaatteita ei kyseenalaistettu, ainoastaan niiden relevanssi aiheen 

kannalta yritettiin kiistää. Vaikka tämä diskurssi oli yleinen molempina vuosina, vuosien 1996 ja 

2010 välillä oli kuitenkin hieman myös eroa. Seuraavaksi esitän molemmilta vuosilta kyseisen 

vuoden Homoiltaa hyvin kuvaavan esimerkin.    

”Ihan samalla lailla kun muuallakin Euroopassa ja pohjoismaissa” 

 
Seuraavassa, vuoden 1996 esimerkissä (14) Outi Ojala (OO) rakentaa tasa-arvo- ja 

ihmisoikeusdiskurssia kyseistä vuotta kuvaavalla tavalla. 

 
 1 JM: ..mikä tämän lakialoitteen sisältö nyt sitten on  
 2 OO: no (.) se on (.) itse asiassa hyvin samanlainen kuin mitä on (0.5) norjassa tanskassa ja  
 3 ruotsissa hyväksytty eli #e:li# kaksi samaa sukupuolta (0.7) olevaa voisivat (0.7) virallistaa (.)  
 4 parisuhteensa (0.7) ja ja (.) kaksi samaa poikkeusta aivan kuin tässä norjan esimerkissä kävi esiin 
 5 muuten siis (.) öö samat oikeudet ja velvollisuudet kuin avioliitossa (0.6) mutta (.) rajauksena 
 6 tämä (.) kirkollinen vihkiminen ja (.) adoptio-oikeus aivan siis samalla tavalla (0.5) hhh   
 7 #oisiviel# halunnu viel sanoa sen että (0.5) et vaikka #ssssisi#  j:o (0.6) kolmessa pohjoismaassa 
 8 on hyväksytty islannin (.) hallitushan on antanut lakialoitt (.) #ää# alotteen joka on käsiteltävänä 
 9 siellä ja grönlannissakin on sallittu (0.5) euroopassahan on aika monissa maissa myös (0.5)  
10 vaikka ei ole niinkun valtion tasolla hyväksytty (.) oikeutta paris parisuhteeseen (.) viralliseen  
11 parisuhteeseen niin (0.5) ni jokatapauksessa esimerkiks läänin kohtasia ratkasuja on espanjassa 
12 ranskassa ja=ja=ja ¤tai sitten¤ tämmösiä kunnallisia ratkasuja on tehty (0.7) eli kyllä tää  
13 keskustelu el (.) elää (0.5) euroopan parlamentti on myös ottanut myönteisen kannan jo ¤asiaan 
14 jo vuonna yhdeksäkyt neljä¤>  
 
Esimerkki 14. Tasavertaisuus- ja ihmisoikeusdiskurssi, oikeuksien puolesta, vuosi 1996 

 

Rivin 1 JM:n kysymys on suljettu, mutta kuitenkin siinä mielessä useimmista Homoiltojen 

juontajien kysymyksistä poikkeava, että se ei ole yksinkertaistava kyllä–ei-kysymys tai miksi -

kysymys. OO:n vastauksessa on heti silmiinpistävää, että hän ei aloita vastaustaan heti, vaan 
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tärkeysjärjestyksessä korkeammalle nousee vertailu, riveillä 2–3: ”no se on itse asiassa hyvin 

samanlainen kuin mitä on norjassa tanskassa ja ruotsissa hyväksytty”. Tämä samanlaisuus 

rakennetaan myös hienoisella tavalla yllättäväksi tiedoksi; tätä tukee alussa oleva pikkupartikkeli 

”no” (ks. Raevaara 1990, 154–155), jonka jälkeen tauko ja sana ”itse asiassa”, jotka antavat 

ymmärtää, että asia (lakialoitteen samanlaisuus Norjan, Tanskan ja Ruotsin lakien kanssa) on 

jollakin tapaa odotustenvastainen ja tämä odotustenvastaisuus omalla laillaan korostaa sen 

uutuusarvoa. Toisaalta tämä rakennettu odotuksenvastaisuus ja vertailukohteen esittäminen ennen 

itse asiaa (vastausta juontajan kysymykseen) voi tulkita myös osana Homoillassa ennen tätä otetta 

käytyä keskustelua; OO:n esittämää lakialoitetta oli kyseenalaistettu siitä näkökulmasta, että se ei 

anna mahdollisuutta täyteen adoptio-oikeuteen ja oikeuteen mennä naimisiin. OO:n koko 

puheenvuoro on nähtävissä siis myös eräänlaisena selontekona siihen, että hän on ottanut 

lakialoitteeseen mukaan ”vain” parisuhteiden virallistamisen ja sisäisen adoptio-oikeuden.  

 

Tämä rivien 2–3 vertauksen retorinen uskottavuus nousee tulkintani mukaan siitä, että kun pieni 

Suomi vuonna 1995 liittyi EU:hun ja tavallaan ”etsi identiteettiään” aivan uudella suhteessa muihin 

Euroopan maihin, muiden maiden esimerkki oli vahva uskottavuuden lähde. Se, että laki on 

”hyväksytty muualla”, mutta ei Suomessa, rakentaa tietynlaista joukkoon kuulumisen (tai 

kuulumattomuuden) asetelmaa; myös Suomi haluaa olla osa Eurooppaa ja OO:n puheesta rakentuu 

mielikuva, että jos lakia ei hyväksytä, Suomi jää mahdollisesti muiden maiden kehityksestä jälkeen, 

ulkopuoliseksi. Näin muiden maiden lait toimivat uskottavana vertailukohteena. Tässä on 

hienoisesti havaittavissa Marko Salosen (2005, 22) luonnollisen jaottelusta luonnollisuus 

oikeusjärjestelmällisenä funktiona. Muut Salosen (emt.) jaottelun tasot ovat luonnollinen–luonnoton 

(biologia) sekä oikea–väärä (moraali). Kuten luvussa 3.1 esitin, omassa aineistossani laki ei 

varsinaisesti kietoutunut oikeusjärjestelmällisiin funktioihin, vaan laki kietoutui Salosen jaottelun 

kahteen muuhun osaan; luonnon lakiin (biologia) ja Jumalan lakiin (moraali). Tulkitsin tämän 

johtuvan siitä, että Homoilloissa on nimenomaan kyse maallisten lakien potentiaalisesta 

muutoksesta61. Tästä esimerkistä on kuitenkin todennettavissa, että myös Salosen laki 

oikeusjärjestelmällisenä funktiona toimi uskottavana pohjana – mutta sitä ei samalla tapaa 

rakennettu stabiiliksi diskurssiksi, vaan enemmän se toimi edistyksen mittarina, Suomen lain 

vertailuna muiden Euroopan maiden lakeihin.     

 
                                                
61 Homoilloissa kyllä keskusteltiin myös luonnon lain ja Jumalan lain tulkinnasta ja näistä erilaisista tulkinnoista 
kehkeytyi erilaisia diskursseja. Esimerkiksi kristinusko- ja raamattudiskurssi jakaantui liberaaliin ja konservatiiviseen 
kristinusko- ja raamattudiskurssiin (ks. 6.6) ja yksi luonnollisuus -diskurssin osa-alue oli luonnollisuus luonnossa 
olevana ja tähän liittyi yleensä luonnon moninaisuus (ks. 6.1).   
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OO siirtyy myös heti puheenvuoronsa alusta asti pois henkilökohtaisen mielipiteiden alueelta laki 

tai asiantuntijapositioon, jossa itse asiassa lakialoite toimii puheen subjektina (rivillä 2 ”se on..”). 

Riveillä 3–4 ”kaksi samaa sukupuolta olevaa voisivat virallistaa parisuhteensa ja ja kaksi samaa 

poikkeusta” korostetaan sanoja ”virallistaa”, ”parisuhteensa” ja ”poikkeusta”, joista viimeisin 

ilmenee mielenkiintoiseksi, sillä sen jälkeen OO ei jatka lausettaan heti näistä poikkeuksista 

kertoen, vaan palaa edelleen toisen maan, Norjan, esimerkkiin (rivit 4–6): ”kaksi samaa poikkeusta 

aivan kuin tässä norjan esimerkissä kävi esiin muuten siis öö samat oikeudet ja velvollisuudet kuin 

avioliitossa mutta rajauksena tämä kirkollinen vihkiminen ja adoptio-oikeus aivan siis samalla 

tavalla”. Tästä kohdasta on tulkintani mukaan havaittavissa, että OO kohtelee näitä lain poikkeuksia 

selontekovelvollisuuden alaisina asioina, ja tämä selontekovelvollisuus on mitä ilmeisimmin 

osaltaan saanut pontta keskustelusta, jota on ennen tätä esimerkkiä käyty Homoilloissa; JN 

esimerkiksi luki erään OO:lle esitetyn ”lukijan kysymyksen” jossa kyseenalaistettiin tämän 

lakialoitteen sisältö62. Tämä selontekovelvollisuus ilmenee ensin kohdassa ”aivan kuin norjan 

esimerkissä kävi esiin”, joka sanotaan ennen itse ”poikkeuksien” kuvailemista, tässä myös ”kävi 

esiin” ilmaistaan stabiilina tietona esiin tulleesta, kaikkien havaitsemasta asiasta. Vielä, rivillä 5, 

OO kertaa ennen poikkeuksien sanomista sen, mitä lakialoitteeseen sisältyy (”muuten siis öö samat 

oikeudet ja velvollisuudet kuin avioliitossa”), jonka jälkeen vasta tulevat itse poikkeukset, riveillä 

5–6 (”mutta rajauksena tämä kirkollinen vihkiminen ja adoptio-oikeus”). Vielä tämän jälkeen, heti 

perään korostetaan samanlaisuutta, rivillä 6 (”aivan siis samalla tavalla”). Tässä rakennettiin, vähän 

samaan tapaan kuin edellä, esimerkissä 7, hampurilaismalli, jossa kulttuurisesti kiusallinen tai 

selontekovelvollisuudenalainen tieto sujautetaan selontekojen, tässä muiden maiden vertailujen, 

väliin. Se, että myös Norjan (ja mahdollisesti myös Tanskan ja Ruotsin) lakiin on sisällytetty nämä 

samat poikkeukset, rakentuu OO:n puheessa oikeuttamaan, että ne sisällytetään myös Suomen 

lakialoitteeseen.  

 

Vaikka tässä jo voimassa olevat muiden maiden lait ja Suomen lakialoite astuvat ikään kuin 

toimijan asemaan ja OO:n oma toimijuus on minimoitu vain näiden lakialoitteiden referoijaksi, 

selontekovelvollisuus tulee tässä kuitenkin oikeastaan kahdella tavalla esiin. Toisaalta vertailulla 

muihin maihin selitetään mahdollisia jo esiin tulleita negatiivisia konnotaatioita, esimerkiksi sitä, 

että se kohtelisi homo-, lesbo- ja biseksuaaleja huonompina vanhempina kuin heteroseksuaaleja. 

Toisaalta taas näiden selontekojen avulla myös selitetään ennakolta mahdollisia tulevia negatiivisia 

konnotaatioita vastaan, vaikka niitä ei esimerkiksi juontajan edeltävässä kysymyksessä 

                                                
62 Tässä lukijan kysymyksessä ”ihmeteltiin”, että eikö esitetystä lakiesityksestä ole rivien välistä luettavissa, että homo- 
ja lesbovanhemmat ovat jollakin tavalla heteroita huonompia tai epäsopivimpia vanhempia.     
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eksplisiittisesti ole havaittavissa. Tämä ennakolta selittäminen muistuttaa tulkintani mukaan 

perheenäitien haastatteluja analysoineen Suonisen (1997; 1992) itsetodistelua. Itsetodistelulla 

Suoninen tarkoittaa hänen haastateltavien puheessa havaitsemaansa vastatodistelua, joka näytti 

syntyvän ilman haastattelijan minkäänlaista eksplisiittistä syytöstä (1997, 22–23, 98–101; 1992, 53–

72). Suoninen (1997) tulkitsee, että itsetodistelu on eräänlaista keskustelua G. H. Meadin (1954) 

yleisen toisen kanssa; puhuja orientoituu jo ennakolta, ”varmuuden vuoksi”, yleisen toisen 

näkökulmasta potentiaalisesti esitettäviin vastaväitteisiin (emt, 22).  

 

Yleisen ja erityisen toisen näkökulmien vaihtelu on havaittavissa myös aineistossani ainakin 

kahdella tasolla. Toisaalta se on havaittavissa vetoamisina varmoihin, ”yleisiin totuuksiin”, kuten 

lapsen etuun, jonka suurin osa yhteiskuntamme jäsenistä allekirjoittaa kun taas toisaalta se näkyy 

perustelujen vaihtelevuutena ja moninaisuutena; pyrkimyksenä ottaa erilaiset erityiset toiset 

huomioon ja tavallaan tarjota ”jokaiselle jotakin”. Kun JM kysyy rivin 1 kysymyksen (”mikä tämän 

lakialoitteen sisältö nyt sitten on”) OO ei suoraan vastaa kysymykseen, vaan itse kysymykseen 

vastaamista jopa tärkeämpään rooliin hänen puheenvuorossaan nousee sen todistaminen, että 

lakialoitteen sisältö on oikeutettu. Tämä ennakolta oikeuttaminen tapahtuu, vaikka JM:n 

kysymyksessä ei eksplisiittisesti ole havaittavissa minkäänlaista kriittistä tai kyseenlaistavaa 

suhtautumista tulevaa vastausta kohtaa. Tässä esimerkissä itsetodistelu tulkintani mukaan toimii 

sekä takautuvasti (mahdollisten jo esitettyjen syytteiden kumoamiseksi) että ”kaiken varalta” 

(mahdollisten tulevien syytteiden kumoamiseksi). Tämä myös jälleen kerran osoittaa, että 

Homoiltoja on tarkasteltava kokonaisuutena; puheenvuorot suhteutuvat aina toisiinsa ja koska 

puheenvuorojen määrä ja aika on jokaisen puhujan kohdalla erittäin rajattu, puheenvuorot voivat 

suhteutua menneisiin puheenvuoroihin, joiden esittämisestä on kulunut jo pidemmän aikaa ja 

puheenaiheet ovat voineet siinä välissä vaihdella. Toisaalta, kuten olen todennut, Homoilloissa 

vallitsee myös äärimmäinen intertekstuaalisuus ja vuorovaikutuksen monikerroksisuus ja -

tasoisuus; puheenvuorojen kautta osallistutaan ja herätetään henkiin myös Homoiltojen ulkopuolista 

keskustelua ja voidaan orientoitua selontekovelvollisuuteen jopa koskien Homoiltojen ulkopuolisia 

asioita.   

 

Lakialoitteen oikeuttaminen jatkuu vielä riveillä 6–14 vertailulla muihin Euroopan maihin. Riveillä 

6–7 häivähtää OO:n oma toimijuus ”hhh oisiviel halunnu viel sanoa sen että”, jossa OO orientoituu 

hivenen pitkään puheenvuoronsa oikeuttaen sen jatkoa. Sanoessaan tämän OO:n oikea käsi nopeasti 

käy ”rapsuttamassa nenää” ja jää sitten hieman nyrkkiin, pitämää leuasta kiinni, katse on alhaalla; 

hänen ”mietteliäältä” näyttävä asentonsa tukee hyvin sitä asiantuntijapositiota ja yksityiskohdilla, 
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nippelitiedolla vakuuttamista, jota hän rakentaa puheessaan. Asiaan perehtynyttä kuvaa rakentavat 

yksittäisten maiden ja erinäisten lakien (rivit 7–8), aloitteiden (rivi 8) ja läänin- ja kunnankohtaisten 

ratkaisujen (rivit 11–12) luettelointi. Nämä rivit 7–14 myös tavallaan orientoituvat siihen 

potentiaaliseen vastaväitteeseen, että vain kolmen Euroopan, Pohjoismaan, hyväksyntä ei vielä 

välttämättä ole kovin monta ja ne häivyttävät sitä implisiittistä asiaa, että jos kolme maata 

Euroopassa ovat tämän hyväksyneet, suurin osa maista ei ole vielä hyväksynyt. Tässä OO 

referoimalla lakialoitteita ja läänikohtaisia tai kunnallisia ratkaisuja tavallaan häivyttää ja ”vie 

huomiota muualle” tästä asian kääntöpuolesta.  

 

Tähän kääntöpuoleen – siihen, että vasta kolme maata on virallisesti hyväksynyt lakialoitteen – 

orientoituu monet OO:n puheenvuoron sananparret; rivin 7 ”vaikka siis jo”, tulkitsee kolmen 

Pohjoismaan mukanaolon positiivisesti (”jo” verrattuna esimerkiksi sana ”vasta”), rivin 9 

”euroopassahan on aika monissa maissa myös” ympäripyöreä määritelmä ”aika monissa” on 

sopivan epämääräinen ja positiivista tulkintaa lisäävät pääte ”-han” ja sana ”myös”. Rivien 9–11 

muoto: ”vaikka ei ole niinkun valtion tasolla hyväksytty oikeutta paris parisuhteeseen viralliseen 

parisuhteeseen niin ni joka tapauksessa esimerkiks lääninkohtasia ratkasuja” erityisesti sanonta 

”joka tapauksessa” toimii negatiivisten tulkintojen häivyttäjänä. Se tavallaan kokoaa yhteen 

tulkinnan; vaikka tässä asiassa on epäkohtia, joka tapauksessa eli jokaisessa tapauksessa asia on 

pohjimmiltaan näin. Sana ”esimerkiks” toimii tässä vaihtoehtojen paljouden korostajana; ”mainitsen 

tässä vain muutamia monista mahdollisuuksista”. Tämä sana ”esimerkiks” ja edellä mainittu 

epämääräinen ”euroopassahan aika monis mais” yhdessä myös tavallaan häivyttävät sitä tekijää, 

että OO kuitenkin mainitsee nimeltä vain kaksi maata; Ranskan ja Espanjan. Tulkintani mukaan 

rivin 12 kangertelu ”ranskassa ja ja ja tai sitten tämmösiä kunnallisia ratkasuja on tehty” orientoituu 

juuri siihen, että listaa olisi täydennettävä, että se kuulostaisi uskottavalta. Tämä loppu (”kunnallisia 

ratkasuja on tehty”) nousee täyttämään tämän tyhjän tilan, johon odotettaisiin lisää 

esimerkkimaita63. Tämä on myös sanottu epämääräisessä passiivimuodossa (”ratkaisuja on tehty”), 

joka osaltaan häivyttää toimijuutta. 

 

OO:n riveillä 12–13 ”eli kyllä tää keskustelu elää” on yleiseen ja epämääräiseen, mutta positiiviseen 

muotoon rakennettu tulkinta ennen tätä esitetyistä esimerkeistä ja referoiduista laeista. Tämä OO:n 

puhe muistuttaa ministerien puhetta, jota Wiberg & Koura (1996) ovat analysoineet. Heidän 

                                                
63 Niin sanottu ”kolmen lista”; kolmen asian luettelo on havaittu tehokkaaksi retoriseksi keinoksi (Jefferson 2006, 2–5; 
Jokinen A. 1999b, 152). On mahdollista, että tämä OO:n ”tilan täyttäminen” orientoituu juuri tähän kolmen uskottavaan 
listaan ja Ranskan ja Espanjan lisäksi hänen on keksittävä yksi lisää antaakseen vaikutelman ”kolmen listasta”.     
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havaintojensa perusteella ministereille on edullista vastata monimielisellä ja epämääräisellä tavalla 

strategisista syistä, tavoitteenaan mahdollisimman monen miellyttäminen. Poliitikkoa motivoi 

heidän mukaansa yleensä enemmän mahdollisten syytösten välttely kuin potentiaalisten kiitosten 

kerääminen. (Emt, 205–206.) Juuri tämä epämääräisyys sekä mahdollisiin tuleviin syytöksiin 

vastaaminen jo ennakolta on myös OO:n puheenvuoroa kuvaavaa. Vielä viimeinen vertaus ja 

uskottavuuden lähde on riveillä 13–14 ”euroopan parlamentti on myös ottanut myönteisen kannan 

jo asiaan jo vuonna yhdeksäkyt neljä”. Tämä viimeinen nippelitieto lisää edelleen uskottavuutta; 

sana ”Euroopan parlamentti”, kuten edellä esitin, toimii tärkeänä keinona luoda ”suuren maailman” 

tunnelmaa juuri EU:hun astuneelle Suomelle ja tarkka vuosiluku sekä positiivisen arvion esittävä 

partikkeli ”jo” (”jo vuonna yhdeksäkyt neljä”) lisäävät kuvaa asiantuntijuudesta.  

 

OO:n argumentissa itse juontajan kysymykseen (mikä on lakialoitteen sisältö) vastaamista 

tärkeämmäksi nousee sen oikeuttaminen oikeastaan kahdelle eri taholle, kahdelle eri erityiselle 

toiselle; toisaalta vastapuolelle, lesbo-, bi- ja homoparien rekisteröitymistä ja adoptio-oikeutta 

vastustaville, mutta toisaalta myös lesbo-, bi- ja homoparien ja adoptio-oikeuden puoltajille, sillä 

kuten edellä esitin, ennen tätä esimerkkiä kyseenalaistettiin, miksi lakialoite on jätetty ”puolitiehen” 

ja siihen ei esimerkiksi sisällytetty ”täyttä” adoptio-oikeutta. Toisaalta hänen on vakuutettava 

”vastapuoli” siitä, että lakialoite on relevantti; tämän hän tekee vetoamalla muissa Euroopan maissa 

tehtyihin lakeihin, lakialoitteisiin, lääninkohtaisiin ja kunnallisiin ratkaisuihin sekä Euroopan 

parlamentin myönteiseen kantaan. Tärkeäksi tässä nousee myönteisen kannan omaavien tahojen 

mahdollisimman suuri lukumäärä; argumenttia voidaan vahvistaa siten, että esitetään 

mahdollisimman useiden tahojen allekirjoittavan jonkin väitteen (Jokinen, Arja 1999b, 138). 

”Omien” vakuuttaminen taas nousee siitä rinnastuksesta, miten lain sisältö on poikkeuksia myöden 

täysin samanlainen, kuin esimerkiksi Norjassa. Se ei johdu siitä, että homo-, lesbo- tai bi-parit 

olisivat heteroita huonompia vanhempia, vaan lakialoitteessa seurataan muiden maiden esimerkkiä        

”Avioliittoon on oikeutettu ainoastaan ne, joiden puoliso sattuu olemaan eri 
sukupuolta” 

 
Vuoden 2010 Homoiltaa hyvin kuvaavaa tasa-arvo- ja ihmisoikeusdiskurssia rakentaa seuraavassa 

esimerkissä (15) Oras Tynkkynen (OT). 

 
 1 OT: perusajatus kai on se että< (0.5) kansalaisten pitäis olla yhdenvertasia lain edessä (0.7) ja  
 2 kaikkien samojen (.) oikeuksien ja velvollisuuksien tulisi koskea yhtä lailla kaikkia (0.5)  
 3 suomalaisia> (0.5) ja nykyäänhän niin ei ole (0.5) eli meil on kaksi erillistä parisuhdeinstituutiota  
 4 on rekisteröity parisuhde niille (0.5) joiden (.) puoliso sattuu olemaan sa=samaa sukupuolta ja  
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 5 sitten meil on avioliitto (0.5) johon on oikeutettu ainoastaan ne joiden puoliso sattuu olemaan eri 
 6 sukupuolta (0.6) ja se on eriarvoistavaa se on epäreilua (0.5) ja siitä meidän pitää suomessa   
 7 päästä ¤eteenpäin¤>  
 8 JN: =oot käyttäny jopa termiä parisuhdeabarthai (.) meillä (.) vallitsisi 
 9 OT: se on aika voimakas ja (.) kärjistävä termi mutta< (0.5) esimerkiks eteläafrikassa abarthain  
10 aikaan (0.5) ei ollu mahdollista että eri rotua (0.5) ”eri rotuja edustavat ihmiset” olis menny (.) 
11 naimisiin keskenään (0.7) ja meillä on suomessa järjestelmä jossa< (0.7) öö (0.5) samaa  
12 sukupuolta olevat ihmiset ei voi mennä naimisiin keskenään eli ihmisiä asetetaan eriarvoiseen  
13 asemaan sen perusteella (0.5) mitä sukupuolta se (0.5) itse rakastamansa henkilö sattuu  
14 olemaan>  
 
Esimerkki. 15 Tasavertaisuus- ja ihmisoikeusdiskurssi oikeuksien puolesta, vuosi 2010   

 

Tätä otetta ennen JM on kysynyt, miksi OT on tehnyt lakialoitteen sukupuolineutraalista 

avioliitosta. OT rakentaa puheenvuorossaan heti alusta asti tasa-arvo- ja ihmisoikeusdiskurssia; 

ihmisten yhtäläinen arvo, samanarvoisuus, on hyvin vahva diskurssi, sillä kuten edellä esitin, sitä 

vastaan on hyvin vaikea asettua. Rivin 1 ”perusajatus” viittaa niihin perustuksiin, alkuun ja 

alkuperäiseen, jonka päällä muut ajatukset, periaatteet toimivat (ks. edellä, esimerkit 6, 8, 11). Sana 

”kai” mielenkiintoisella tavalla kuitenkin nakertaa tämän perusajatuksen varmuusastetta. Rivien 1–2 

”ja kaikkien samojen oikeuksien ja velvollisuuksien tulisi koskea yhtä lailla kaikkia” rakentaa 

yhdenvertaisuutta universaaliksi, ”kaikkia meitä” koskevaksi asiaksi ja se rakentuu myös balanssiin; 

kaikkia koskevat sekä oikeudet että velvollisuudet. Nämä kaksi tekijää esiintyvät hyvin usein 

aineistossani yhdessä; ottamalla retoriikkaan mukaan sekä oikeudet että velvollisuudet tavallaan 

korostetaan, että ”ei tässä olla hakemassa pelkästään etuoikeuksia”, vaan oikeuksiin sisältyy aina 

myös velvollisuuksia (ks. myös esimerkki 21). Tässä retoriikassa nämä (oikeudet ja velvollisuudet) 

rakennetaan myös toisilleen vastakkaisiksi ja toisiaan edellyttäviksi; tasa-arvoisuutta haetaan ”sekä 

hyvässä, että pahassa”.  

 

Rivin 3 ”ja nykyäänhän niin ei ole eli meil on kaksi erillistä parisuhdeinstituutiota” on sanottu 

toimijuutta häivyttävässä passiivissa, toiseksi vahvimpaan totuuden sanomisen tapaan muotoiltuna 

(ks. edellä, esimerkit 8 & 17; Potter 1996a, 112; Woolgar 1988, 69–72; Vuori 2004, 104). Tässä 

ajatuksellinen tulkintaketju menee niin, että kahdessa erillisessä parisuhdeinstituutiossa ei 

konkreettisesti ole samoja oikeuksia ja velvollisuuksia ja kun ei ole samoja oikeuksia ja 

velvollisuuksia, yhdenvertaisuus, yhtäläinen arvo, ei ole tapahtunut. Yhdenvertaisuus, tasa-

arvoisuus ja samanarvoisuus ovat mielenkiintoisia, yhteen kietoutuneita sanoja. Alku ”yhden” 

juontuu sanasta yksi, sana ”tasa-” tasainen ja ”saman-” sanasta samanlaisuus. Näiden sanojen 
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ideologinen perusta juontaa juurensa siitä, että ajatuksellisesti sanat tasa-arvoinen, samanarvoinen 

sekä yhdenvertainen rinnastetaan myös samanlaisuuteen, yhtäläisyyteen ja tasaiseen, tasaisuuteen.  

 

Olennaista samanlaisessa, yhtäläisessä ja tasaisessa mielestäni on se, millä mittarilla asioita 

mitataan. Hyvin usein tämä oletettu samanlaisuus ei ole ollut vastavuoroista, vaan esimerkiksi 

miesten ja naisten välisen tasa-arvon kohdalla se on hyvin usein tarkoittanut sitä, että perinteisen 

naisen ideaali on lähestynyt perinteisen miehen ideaalia, muttei toisinpäin, eli tasa-arvoa on mitattu 

miehisellä mittarilla, esimerkiksi pääsyllä julkiselle alueelle, itsenäisyydellä ja niin edelleen 

(Jokinen, Arto 2002, 249; Kuusipalo 2002, 212, 216). Naiset ovat havitelleet perinteisesti 

miehiselle, julkiselle alueella luokiteltua asemaa, mutta hyvin harvoin on kysytty, eikö myös 

miesten pitäisi lähestyä perinteistä feminiinistä aluetta64. Fraserin (2000) ja Julkusen (2002) mukaan 

yhteiskuntapolitiikan tulisi tunnustaa se, että jokainen kansalainen – identifioitui hän sitten 

mieheksi, naiseksi tai ei kummaksikaan – paitsi tarvitsee hoivaa, myös huolehtii jossain elämänsä 

vaiheessa niistä, joista välittää (Fraser 2000, 25–27;  Julkunen 2002, 46). Mielestäni sukupuolten 

tasa-arvon tavoittelua voi jossain määrin verrata homo-, lesbo- ja biseksuaalien tasa-arvon 

tavoitteluun; tasa-arvoon pyritään hyvin heteronormatiivisin ehdoin ilman, että kyseenalaistetaan 

näiden ehtojen lähtökohdat ylipäätään. Esimerkiksi Hekanaho (2010) ja Seidman (2007) 

huomauttavat, että heteronormatiivisuuden ohella on alettu puhua homonormatiivisuudesta, jonka 

avulla voidaan analysoida, millä tavoin läpeensä heteronormatiiviset arvot, kuten ydinperheen 

muotti ja avioliitto, ohjaavat yhtälailla niin hetero- kuin bi-, lesbo- ja homoseksuaalien elämää 

(Hekanaho 2010, 153–154; Seidman 2007, 11–12; ks. myös Julkunen 2010, 254–255). Näin, 

ajatuksellisesti, kun miehen mallista tulee sukupuolten välisen tasa-arvon mittari, myös 

heteroseksuaalisesta perinteisestä ydinperheestä tulee seksuaalisuuksien tasa-arvon mittari ilman, 

että kyseenalaistetaan ylipäätään ydinperheen ja avioliiton haluttavuus sekä yhteiskunnallinen 

suosiminen olemisen muotona.  

 

Riveillä 3–6 OT rakentaa ”sattumaksi” sen, kumpaa sukupuolta oma kumppani on: ”eli meil on 

kaksi erillistä parisuhdeinstituutiota on rekisteröity parisuhde niille joiden puoliso sattuu olemaan sa 

samaa sukupuolta ja sitten meil on avioliitto johon on oikeutettu ainoastaan ne joiden puoliso sattuu 

olemaan eri sukupuolta”. Tämä sattumaksi tekeminen aktiivisesti tekee konkreettisista ihmisistä, 

joita lakialoite koskee, syyntakeettomia; jos joku asia on sattumaa, sille ei ketään myös voi mitään, 

                                                
64 Yhä edelleen esimerkiksi äitiyden myytti on kulttuurissamme hyvin vahva ja naisia myös edelleen pidetään lasten 
ensisijaisina huoltajina ja hoivaajina (Elo 2008, 81; Johansson ym. 2007, 49–50; Julkunen 2002, 47; Lammi-Taskula & 
Salmi 2009; Salmela-Aro ym. 2002, 85; ks. myös kandidaatin tutkielmani Katila 2009).     
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sillä se olisi ”voinut sattua kenelle tahansa” eikä sattumasta tulisi myöskään rangaista ketään. OT 

vielä korostaa eleillään tätä kahden instituution erillisyyttä; sanoista ”eli meillä on kaksi erillistä 

parisuhdeinstituutiota” lähtien hänen molemmat kätensä ovat ensin vasemmalla pitkittäin, 

kämmenet osoittavat toisiaan kun taas hänen siirtyessä kohtaan ”ja sitten meillä avioliitto” sama 

liike toistuu oikealla puolella. Tämä vahvasti rakentaa kuvaa kahdesta erillisestä karsinasta, jotka on 

selkeästi eroteltu. Huomionarvoista on myös, että sattumanvaraisuudesta huolimatta sukupuoli 

rakennetaan tässä kuitenkin stabiiliksi ja kaksijakoiseksi; oman kumppanin sukupuoli (joka on 

sattumaa) on joko samaa tai eri sukupuolta. Toisaalta tämän voi tulkita myös niin, että sukupuoli 

kumppania valitessa rakennetaan epätärkeäksi tai -olennaiseksi tekijäksi; sukupuolesta rakentuu 

esimerkiksi kumppanin ammatinvalintaan rinnastettavissa oleva tekijä, joka ehkä ”huomataan” tai 

”tiedostetaan” vasta myöhemmin. On yhtälailla sattumaa, onko kumppani vaikka siivooja vai 

sairaanhoitaja, kuin onko hän mies vai nainen. Toisaalta sukupuolta siis stabilisoidaan, toisaalta 

siitä tehdään epätärkeä- ja olennainen, huomaamaton tekijä. Tämä sukupuolen sattumanvaraisuuden 

voi tulkita myös seksuaalisuuden kohteen liikkuvaksi tekemisellä; ketä tahansa voi huomata 

olevansa esimerkiksi bi, hetero, lesbo tai homo – kyse on sattumasta. Tämänkaltainen 

seksuaalisuuden liikkuvuuden ja neutraaliuden rakentaminen on tulkintani mukaan nimenomaan 

vuoden 2010 Homoiltaa kuvaavaa.  

 

Rivit 6–7 ”ja se on eriarvoistavaa se on epäreilua ja siitä meidän pitää suomessa päästä eteenpäin” 

edelleen rakentaa ajatusta, että jos kaikkia ihmisiä ei kohdella samalla tavalla, se tekee heistä myös 

eriarvoisia. Sanat ”eriarvoistavaa” ja ”epäreilua” toimivat rytmikkäänä kokonaisuutena; molemmat 

termit ajavat samaa asiaa, mutta – mielenkiintoisesti – hieman eri kautta. Sana ”eriarvoistaa” ollessa 

lakiteksteihin ja asiantuntijapositioon viittaava uudissana, sana ”epäreilua” on enemmän 

kansankielinen ja ehkä hieman lapsenomainen; aivan niin kuin kymmenvuotias sanoisi jalkapallon 

joukkuejaosta ”tuli ihan epäreilut sakit”. Tulkintani mukaan nämä kaksi eri sanaa kuvastaa jälleen 

sitä argumentoinnin monialaisuutta; hyvin monenlaisia erityisiä toisia yritetään tavoittaa. Vielä 

loppu ”ja siitä meidän pitää suomessa päästä eteenpäin” lainaa hivenen edistysdiskurssia; 

”eteenpäin meneminen” edustaa edistystä, joka saa positiivisen merkityksen. Tässä perinne tai 

perinteinen perhe -diskurssin (ks. luku 3.3) vastadiskurssissa eteenpäin meneminen rakentuu 

joksikin edistykselliseksi ja kehitykselliseksi verrattuna vanhassa pysymiseen tai taaksepäin 

katsomiseen; edessäpäin oleva on jotain takanapäin olevaa parempaa.  

 



 120  

JN:n rivin 8 kysymys ”oot käyttäny jopa termiä parisuhdeabarthai65 meillä vallitsisi” ei ole 

varsinainen kysymys siinä mielessä, että siinä olisi kysymyssana, vaan se on toteamus, johon OT:n 

kuitenkin oletetaan vastaavan. Sana ”jopa” esittää arvion toteamusta kohtaan; se kohtelee termiä 

”parisuhdeabarthai” jollakin tapaa yllätyksellisenä ja/tai vahvana ilmaisuna, myös viimeisen sanan 

”vallitsisi” ”isi”-pääte rakentaa epäilevää suhtautumista OT:n rinnastusta kohtaan. Tässä myös 

jälleen kerran tulee esiin se, miten juontajat kaivavat keskusteluun draamaa ja jyrkkää 

vastakkainasettelua. Tähän OT myös orientoituu rivillä 9 ”se on aika voimakas ja kärjistävä termi” 

jonka jälkeen vasta hän alkaa esittää argumenttiaan toiselta kannalta, antamalla esimerkin riveillä 

9–11 ”mutta esimerkiks eteläafrikassa abarthain aikaan ei ollu mahdollista että eri rotua eri rotuja 

edustavat ihmiset olis menny naimisiin keskenään”. Tässä sana ”mutta” toimii jälleen tärkeänä 

vedenjakajana; sitä ennen esiintyy edellisen puhujan kutsuun vastaaminen, usein samanmielinen 

jäsen, kun sen jälkeen esiintyy toiselta kannalta esitetty argumentti, joka on vahvempi ja jää 

voimaan. Kakkuri-Knuuttila & Halonen (1998) havainnollistavat tätä asiaa kahdella lause-

esimerkillä; ”sormus on kallis, mutta kaunis” ja ”sormus on kaunis, mutta kallis”. Nämä sanat eri 

järjestyksessä esittävät lauseet päätyvät erilaisiin tulkintoihin; kun edellisessä päädytään sormuksen 

ostoon sen kauneuden takia, jälkimmäisessä lauseessa päädytään ostamatta jättämiseen sen 

kalleuden takia. (Emt, 99.) Myös OT:n puheessa jää voimaan se, mitä hän sanoo ”mutta” -sanan 

jälkeen.  

 

Riveillä 9–10 tapahtuu myös muita mielenkiintoisia asioita. Ensinnäkin, missään vaiheessa OT ei 

suoraan ota kantaa, vallitseeko Suomessa hänen mielestään parisuhdeapartheid vai ei, vaan kanta 

rakennetaan esimerkin kautta; esimerkki, rinnastus puhuu puolestaan ja OT:n oma toimijuus häipyy 

puheesta. Samaa sukupuolta olevien erillisen parisuhdeinstituution rinnastaminen 

”rotukysymykseen” on hyvin vahva, sillä ”rotukysymykset” ovat tämän hetken kulttuurissamme 

hyvin tabunomainen ja tulenarka aihe; puhe ”roduista” synnyttää automaattisesti mielleyhtymän 

rotuerotteluun, syrjintään ”rodun” perusteella, jota esimerkiksi Yhdysvalloissa 1970-luvulle asti 

harjoitettiin (ks. Cutler ym. 1997, 37; Feagin 2010, 1; Immonen 2007), sana ”rotu” myös itsessään 

synnyttää negatiivisen, potentiaalisesti rasistisen konnotaation (Valovirta 2010, 93). Tämän 

arkaluontoisuuden rakentaa myös OT itse puheessaan; hän sanoo ensin, rivillä 10 ”rotua” kunnes 

heti, 0.5 sekunnin tauon jälkeen, hän korjaa ”eri rotuja edustavat ihmiset” hieman eri äänensävyllä, 

samalla tehden sormillaan liioitellut ”lainausmerkit” ilmaan. Tämä ele on hyvin mielenkiintoinen, 

sillä se ylikorostaa sanan ”rotu” lainattua luonnetta ja rakentaa OT:n omaa, kriittistä ja tiedostavaa 

                                                
65 Apartheidilla eli rotuerottelulla tarkoitetaan politiikkaa tai järjestelmää, jossa harjoitetaan eristämistä tai erottelua 
”rodun” perusteella (ks. Guelke 2005, 2–5).     
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suhtautumista siihen. Kuten Valovirta (2010) kirjoittaa, sana ”rotu” on vaikea sen sisältämien 

valtasuhteiden vuoksi ja asian vaikeutta yritetään usein lieventää osoittamalla sen problemaattinen 

luonne lainausmerkein (emt, 93).  

 

Tässä OT tulkintani mukaan lainaa sanan ”rotu” ja sen sorron historian voimaa ilman, että hänen 

tarvitsee samalla sitoutua sanaan; lainausmerkkien avulla hän taitavasti pystyy osoittamaan 

tietoisuutensa tämän sanan ongelmallisuutta kohtaan, mutta kuitenkin käyttämään sanan voimaa 

tulematta tuomituksi rasistiksi. Rinnastamalla parisuhdeaparthein siihen, että Suomessa samaa 

sukupuolta olevat eivät voi mennä naimisiin, OT samalla ajatuksellisesti rinnastaa homo-, bi- ja 

lesboparien erillisen parisuhdeinstituution rotusyrjintään, mikä on erittäin vahva retorinen vertaus. 

Tärkeää on, että tämä rakennetaan vertauksen, esimerkin kautta, eikä esimerkiksi suoraan sanota, 

että lesbo-, bi- ja homoparien kieltäminen avioliitosta on rotusyrjinnälle rinnastettavaa 

eriarvostusta; argumentti, joka vahvuutensa ja suoruutensa takia voisi herättää hyvin paljon 

vastarintaa. Vielä, riveillä 12–14, OT palaa ja samalla kertaa varsinaisen argumenttinsa; ”eli ihmisiä 

asetetaan eriarvoiseen asemaan sen perusteella mitä sukupuolta se itse rakastamansa henkilö sattuu 

olemaan”. Edelleen, tässä rakennetaan mielikuvaa sattumasta, jolle ”ihminen ei voi mitään”, ja silti 

hänet asetetaan eriarvoiseen asemaan tämän sattuman takia.   

 

Vahvat retoriset rinnastukset ovat aineistossani yleisiä. Homoparisuhteiden virallistamisen (vuonna 

1996) ja avio-oikeuden (vuonna 2010) puoltajat tekivät suhteellisen paljon tämänkaltaisia 

rinnastuksia, joissa lesbo-, bi- ja homoparien oikeuksia tai oikeuksien puutetta verrattiin naisten 

asemaan, orjuuteen, ”rotujen” välisiin erotteluihin ja jopa natsi-Saksan toimintaan, kun taas bi-, 

homo- ja lesboparisuhteiden oikeuksien vastustajat vetosivat siihen, että avioliitto ei kuitenkaan ole 

arvovapaa ja ottivat esimerkkejä eläimien, koneiden ja perheenjäsenten keskinäisten suhteiden 

mahdottomuudesta ja vetosivat myös avioliiton solmimien henkilöiden lukumäärään (kaksi 

ihmistä). Vahvoja vertauksia tehtiin siis puolin ja toisin. Tulkintani mukaan tässä OT:n esimerkissä 

on kuitenkin havaittavissa eräs vuotta 2010 kuvaava tekijä; erittäin arkaluontoinen ja kriittinen 

suhtautuminen mahdollisesti rasistisia konnotaatioita sisältäviä ilmaisuja kohtaan. Kun Rainer 

Hiltunen vuonna 1996 käyttää sanaa ”rotu” ilman sen kummempia ongelmia, OT vuonna 1996 

tekee sen hyvin dramaattisesti lainausmerkkejä käyttäen. Kun vuonna 2010 arkaluonteisuuden 

rakentaminen koski ”rodusta” puhumista, niin vuonna 1996 tämä kangertelu enemmän liittyi bi-, 

lesbo- ja homoseksuaaleista puhumiseen; ”sen kaltaisista suhteista” oli hyvin vaikea puhua.        
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Tasa-arvodiskurssia vastaan on vaikea asettua, mikä johtaa siihen, että vastustajat eivät varsinaisesti 

kiellä tasa-arvodiskurssin arvoa, vaan esittävät, että homo-, bi- ja lesboparien oikeuksissa 

avioliittoon ja täyteen adoptio-oikeuteen ei ole kyse ihmisoikeuksista tai tasa-arvosta. Niin kuin 

avioliitto- ja adoptio-oikeutta vastustava Pasi Turunen vuoden 2010 Homoillan loppupuolella 

kiteyttää ”suvaitsevaisuus alkaa hyvästä kotikasvatuksesta ei siitä että muutetaan ikiaikaista 

heteroseksuaaliseen luonnonjärjestykseen kuuluvaa avioliittoa”. Sana ”suvaitsevaisuus” sisältää 

kuitenkin erittäin vahvan, yksipuolisen ja toiseuttavan valta-suhteen; vain toisella, enemmistössä 

olevalla ryhmällä, on valtaa – joko suvaita, tai olla suvaitsematta – toista. Hyvin harvoin esitetään 

kysymys toisinpäin; suvaitsevatko lesbo-, bi- ja homoseksuaalit heteroseksuaalisuuden. 

Suvaitsevaisuus ei myös automaattisesti johda tasa-arvoon, vaan suhde säilyy epäsymmetrisenä; se, 

että suvaitsee, sallii jonkun ihmisen tai ihmisryhmän olemassaolon, ei tarkoita, että pitää itseä 

toiseen nähden samanarvoisena. Suvaitsevuudessa on kyse enemmän säälistä, erilaisen toisen 

”hyväntahoisesta” sallimisesta. 

 

Tämän luvun alussa esitin Jaana Kuusipalon (2002, 220) lainauksen, jossa hän kirjoittaa, miten se, 

että on tasa-arvoinen jonkun kanssa, on tasa-arvoa jonkun yhteisesti sovitun normin mukaan. Myös 

esittämistäni esimerkeistä ja aineistostani ylipäätään on tulkittavissa tämä tasa-arvon käsitteen 

sosiaalinen rakentuneisuus. Se, mitä toiset pitää tasa-arvona, toiset pitävät suvaitsevaisuutena ja 

olennaista on myös huomio, että tasa-arvoretoriikan taakse piiloutuu usein ideologinen ajatus hyvin 

epäsymmetrisestä mittapuusta, jota vasten tasa-arvoa mitataan. Tämä ei tarkoita, että samojen 

oikeuksien ja velvollisuuksien retoriikka olisi huono asia, mielestäni on vain kyseenalaistettava ne 

ehdot, joiden kautta eri ryhmien etua ajetaan. Niin kuin Kuusipalon lainauksen loppuosassa 

sanotaan; keskeistä ei ole se, ovatko ihmiset samanlaisia vai erilaisia, vaan se, mikä on se normi, 

jota vasten heitä määritellään, ja kenellä on valtaa se määritellä (emt.). Ollakseen tehokasta ja 

itsekriittistä, myös tasa-arvopolitiikan on osattava terveellä tavalla kyseenalaistaa, mikä on se 

samanlainen, joka otetaan yhtäläisen arvon mittapuuksi, mikä on se ihmisyyden ideaali, ja ihmisen 

ideaalinen olemisen tila, jota arvostetaan ylitse muiden. 

3.6 Kristinusko- ja raamattudiskurssi 

”Jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet 

kauhistuttavan teon ja heidät on surmattava. He ovat itse ansainneet kuolemansa.” 

3. Mooseksen kirja 20:13 (Raamattu 1992, 135) 
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Avioliitto on alun perin kristillinen instituutio, mutta sen erottamaton suhde valtiovaltaan ja 

lainsäädäntöön (Suomessa) oikeastaan luo pohjan koko Homoilloissa käydylle keskustelulle. 

Mielenkiintoista tästä osaltaan tekee myös se, että ”kristityt” eivät ole mikään yhtenäinen joukko, 

vaan jokainen uskoo tai kuuluu kirkkoon omalla tavallaan tai omista syistään66. Evankelis-

luterilaiseen Kirkkoon kuuluu suuri enemmistö Suomen väestöstä, 78,2 % kansalaisista (Suomen 

evankelis-luterilainen kirkko 30.12.2010); tämä on totta huolimatta siitä, että vuoden 2010 

”Homoiltaa” seurasi suuri kirkosta eroamisen buumi67. Kristinusko- ja raamattudiskurssi oli myös 

molemmissa Homoilloissa kaikkein yleisin diskurssi (ks. kohta 4.1), mikä jo itsessään osoittaa sen 

elinvoimaisuutta, tosin on tietenkin huomioitava, että ohjelmien kysymyksenasettelu jo itsessään 

kutsuu esiin Raamatullista näkökulmaa.  

Eri tavat tulkita Raamattua – konservatiivisesta liberaaliin  

Suuri osa varsinkin lesbo-, bi- tai homoseksuaalien mahdolliseen avioliitto-oikeuteen negatiivisesti 

suhtautuvista argumenteista tukeutuu Raamattuun ja Raamattua erityisesti suurten kirkkojen 

tulkitsemana on pidetty hyvin kielteisenä suhtautumisessaan homoseksuaalisuuteen (Tuovinen 

2008, 23–26; Hentilä 2007). Aamulehden (4.9.2011) teettämän tilaston mukaan kaikkien paitsi 

kahden Suomessa toimivien uskontojen ja liikkeiden ”eettinen” kanta homoseksuaalisuuteen on 

kielteinen. Evankelisluterilaisen kirkon kanta tulkittiin ”häilyväksi” ja ainoastaan herännäisyyden68 

kanta homoseksuaalisuuteen oli myönteinen. (Emt, Asiat/17.) Tämän tutkielman yhteydessä puhun 

vain evankelisluterilaisesta kristinuskosta, mutta on hyvä tuoda esiin, että homovastaisuus leimaa 

myös muita kirkkokuntia ja monia muita suuria maailmanuskontoja (Aura 2008, 175; Hallenberg 

2008, 80, Hasan 2008, 152–153; Lehto & Kovero 2010, 273–279). Mediassa käydystä 

keskustelusta, niin kuin esimerkiksi ”Homoilloista”, tulee kuitenkin selvästi esiin, että kristinuskon 

edustajat – olivat he sitten pappeja, piispoja, kirkon työntekijöitä tai ”tavallisia” kristittyjä – eivät 

jaa yhteistä käsitystä suhtautumisessaan homoseksuaalisuuteen (ks. Brunila 2008, 25–26; Hentilä 

2007, 151). Tästä huolimatta Suomen evankelis-luterilainen kirkko kuitenkin hyvin paljon 

näyttäytyy yhden totuuden kirkkona (Mäkinen ja Kainulainen 2006, 15).  

 

                                                
66 Esimerkiksi Antti Eskolan (2006) mukaan suuri osa suomalaisista uskoo (kristinuskon) Jumalaan yksinkertaisella, 
huolettomalla ja ”pahimmat opilliset ryteiköt” ohittavalla tavalla. Hänen mielestään puhuttaessa ”maallistumisesta” ja 
”tapauskovaisuudesta” ei oteta huomioon, että tämä ”yksinkertainen usko” voi olla yksi, ”tosi-uskovaisuudelle” 
rinnasteinen tapa tulkita kristinuskoa, eikä vain sen puutteellinen tai keinotekoinen heijastus. (Emt, 9–12.) 
67 Ks. www.eroakirkosta.fi -nettipalvelu.     
68 Herännäisyys eli körttiläisyys on Pohjois-Savosta ja Pohjanmaalta 1700-luvulla alkunsa saanut yksi luterilaisen 
kirkon sisällä toimivista perinteisistä herätysliikkeistä. Opillisesti herännäisyydessä korostetaan ihmisen 
riittämättömyyden kokemusta ja Jumalan armoa. (Heinimäki & Jolkkonen 2008, 97–99; Salomäki 2010, 40–45.   
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Eero Kettunen (1999), joka myös on tutkinut homoseksuaalisuudesta käytyä kirkollista keskustelua 

lehtien mielipidekirjoituksissa, pakinoissa, kolumneissa ja pääkirjoituksissa, havaitsi aineistostaan 

kaksi toisistaan poikkeavaa kristillistä maailmankatsomusta lesbo-, bi- ja homoseksuaalisuuteen. 

Konservatiivisen uskonnollisen ryhmän jäsenet näkivät lesbo-, bi- ja homoseksuaalisuuden 

yksiselitteisesti Jumalan tahdon vastaisena ja luonnottomana ja että Jumalan tarkoittama, ihmisen 

arvon mukainen sukupuolisuus voi tapahtua vain miehen ja naisen välisessä avioliitossa. 

Liberaalissa Raamatun tulkinnassa lesbo-, homo- ja biseksuaalisuuden ja Jumalan tahdon välillä 

taas ei nähdä ristiriitaa ja liberaaliin uskonnolliseen ryhmään kuuluvat esittävät Jumalan antaneen 

heille yhtäläisen oikeuden rakastaa ja toteuttaa lesbo-, bi- ja homoseksuaalista identiteettiään kuin 

heteroiksi itsensä määrittäville. (Emt, 55–59.) Nämä kaksi eri näkökulmaa, kristinuskon 

diskursiivista tulkintaa, näkyvät selvästi niin tutustumassani kirjallisuudessa (esimerkiksi 

Kainulainen ja Mäkinen 2006; Nissinen ja Tuovinen (toim.) 2003; Puonti 2004; Saarelma (toim.) 

2009; 2007), uutisoinnissa ja mediassa, kuin myös molemmissa Homoilloissa. Seuraavassa esittelen 

aineistostani molemmilta vuosilta diskursiivista rakentamista sekä liberaalista että 

konservatiivisesta Raamatun tulkinnasta 

Liberaali ote Raamatun tulkintaan 

Raamattu on kirjoitettu läpeensä patriarkaalisena aikana sidoksissa aikansa kulttuurisiin käsityksiin 

(Mattila 2006, 81 Mäkinen ja Kainulainen 2006, 13; Vuola 2006, 28). Esimerkiksi Kari Kuula 

(2007) pohtii Raamatun kirjaimellisen tulkinnan ongelmia ja kutsuu kulttuuri- ja 

inhimillisyysongelmaksi sitä, että eräitä Raamatussa esitettyjä käsityksiä voi pitää Raamatun ajan 

kulttuuriin kuuluvina näkemyksinä, joilla ei ole samantapaista painoarvoa kuin joillain muilla 

Raamatun opetuksilla. Vastaavuusongelmalla hän taas tarkoittaa, että on ongelmallista väittää, että 

Raamatun kuvaama bi-, lesbo- tai homoseksuaaliseksi tulkittavissa oleva käyttäytyminen tarkoittaa 

samaa asiaa, mitä me nykyään tarkoitamme lesbo-, bi- ja homoseksuaalisuudella. (Emt, 26–29.) 

Seuraavaksi esitän aineisto-otteita liberaalin Raamatun tulkinnan diskursiivisesta rakentamisesta 

Homoilloissa. 

 

Seuraavassa vuoden 1996 esimerkissä (16) puhujana toimii Martti Nissinen (MN).  

 

 1 MN: ..ennen kuin lähdetään yksittäisiä raamatunkohtia (0.7) omista asiayhteyksistään irti  
 2 kaivelemaan niin (0.5) minusta on pakko (2.0) puhua (0.5) isommista asioista (0.7) siteerata  
 3 joko jeesusta tai paavalia (1.0) jotka kumpikin (0.7) uudentestamentin mukaan ovat sitä mieltä  
 4 että kaikki käskyt (0.7) kaikki määräykset (0.7) kaikki (0.7) #¤öööö¤# jumalan antamat lait (1.0) 
 5 tiivistyvät yhteen ainoaan (1.0) joka kuuluu että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi=paavali 
 6 samasen roomalaiskirjeen kolmannessatoista luvussa toteaa että:=että: tämä: (0.5) tämä käsky  
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 7 (0.7) täyttää kaiken lain (1.5) ja: (.) minusta tämän täytyy olla se ensimmäinen kysymys kun  
 8 raamattua lähdetään lukemaan.. 
 
Esimerkki 16. Liberaalin Raamatun tulkinnan rakentaminen, vuosi 1996 
 

Tässä esimerkissä JN on juuri kysynyt MN:ltä, onko Raamatussa löydettävissä kohtia, joissa 

homoseksuaalisuus joko hyväksytään tai torjutaan. JN:n esittäessä kysymystä MN:n kasvoja 

näytetään jo, ja hänen ilmeensä rakentaa hyvin mietteliästä ja kriittistä suhtautumista; hänen 

kätensä ovat leukaa tukemassa, kämmenet auki, sormet yhdessä, tehden kolmion muotoisen 

asetelman ja katse on alhaalla. Rivillä 1, sanoissa ”ennen kuin lähdetään” MN:n sysää kätensä 

voimakkaasti alas ja siirtyy hieman tuolillaan kumartuen eteen. Hänen ilmeensä on kriittinen; se on 

pienessä irvistyksessä ja kulmat ovat rutussa, korostaen vaikutelmaa sekä tulevan, että samalla 

sanotun ongelmallisuudesta. MN siis osoittaa jo ennen puheenvuoroa ja sen välittömässä 

yhteydessä oman suhtautumisensa sanomaansa (ks. edellä, esimerkki 5; Ruusuvuori & Peräkylä 

2009, 381–382, 392). Huomionarvoista on, että MN ei tässä esimerkissä missään kohtaa vastaa 

kysymykseen, vaikka kysymys–vastaus -pari, niin kuin olen edellä todennut, on hyvin pakottava 

sosiaalisen vuorovaikutuksen normi, ja siitä poikkeaminen on selontekovelvollisuuden alainen asia 

(Heritage 1996, 242–249; Raevaara 1997, 78–80). Hyvin yleinen selonteko kysymykseen 

vastaamattomuuteen on vetoaminen tiedon puutteeseen (Heritage 1996, 245), mutta tässä 

tapauksessa, jossa juontaja on puhutellut teologian professori Martti Nissistä ”asiantuntijana”, 

oletusarvo hänen tietämisestään on hyvin suuri ja vetoaminen tiedon puutteeseen voisi olla hyvin 

vaikea ”selittää järkeväksi”. Jotta MN ei menetä kasvojaan asiantuntijana, hänen on tehtävä hyvin 

paljon asioita rakentaakseen vastaamattomuutensa järkeväksi. Tässä hänen eleensä toimivat hyvin 

vahvassa roolissa asian ongelmallisuuden rakentamisessa samalla kun hän vetoaa tiedon 

järjestykseen; ennen kuin hän voi vastata kysymykseen, kuulijoiden on pakko (rivi 2) ensin tietää 

jotain muuta – on pakottava tarve puhua ensin ”isommista asioista”, jonka jälkeen vasta 

kysymykseen vastaaminen on mahdollista. Tämä rakentuu taitavasti niin, että MN voi (toistaiseksi) 

jättää vastaamatta kysymykseen ilman, että hänen asiantuntijuuttaan kyseenalaistetaan.  

 

Rivien 1–2 ”omista asiayhteyksistään irti kaivelemaan” sisältää hienoisen arvion juontajan 

kysymystä kohtaan, mutta ennen kaikkea metafora tukee eleiden ja ilmeiden kanssa selontekoa 

vastaamattomuuteen; sanat ”irti kaivelemaan” herättää ajatuksen jonkinlaisesta väkivaltaisesta, 

kyseenalaisesta ja pakottavasta toiminnasta. MN:n katse on ensin ylhäällä, mutta sanoissa 

”isommista asioista” se laskee alas, yleisöön, mikä rakentaa eräänlaista harrasta vaikutelmaa 

”isommista asioista”. Tässä, niin kuin koko esimerkissä, on myös silmiinpistävää hyvin pitkien 
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taukojen käyttö. Varsinkin rivillä 2 kahden sekunnin tauko on erittäin merkillepantava. Vaikka 

taukojen käyttäminen saattaa liittyä myös henkilökohtaiseen puhetyyliin, tulkitsen, että taukojen 

käyttö tässä esimerkissä tukee hartaan ja asiantuntija-aseman korostusta. Rivillä 2 ”on pakko (2.0) 

puhua (0.5) isommista asioista” on kahden sekunnin tauko, joka tulee heti hyvin korostetun ”pakko” 

sanan jälkeen. Tulkintani mukaan tauko korostaa tätä ”pakko” sanaa entisestään, sillä sana jää ikään 

kuin kaikumaan ilmoille kahden sekunnin ajaksi. Tauot, sanat ”pakko” ja ”isommat asiat” sekä 

katseen kohdistaminen viimeisissä sanoissa tukevat hartaan, jopa pyhän tunnelman rakentamista; on 

pakko puhua isommista asioista ja tämä pakko selittää kysymykseen vastaamattomuuden.  

 

Riveillä 2–3 ”siteerata joko jeesusta tai paavalia” sanoissa ”jeesus” ja ”paavali” molemmissa MN:n 

kulmat nousevat hieman vahvistaen sanan painotuksia. On mahdollista tulkita, että tämä korostus 

viittaa Pirkko Saision (PS) hetki ennen tätä otetta sanottuun puheenvuoroon, jossa haastettiin, että 

homo-, bi- ja lesboparisuhteiden rekisteröitymiskeskustelussa ei ikinä viitata Jeesukseen, ainoastaan 

Moosekseen tai Paavaliin; tähän PS:n puheenvuoroon suhteutumiseen viittaisi MN:n puheessa 

”jeesuksen” sanominen ennen ”paavalia”, vahvat korostukset sekä rakennettu joko/tai asetelma. 

Rivillä 3 alkaa Uuden Testamentin (UT) lainaus ”jotka kumpikin uudentestamentin mukaan ovat 

sitä mieltä”. Tässä siis UT asettuu toimijan positioon, ja MN toimii vain UT:n suorana välittäjänä, 

eikä täten voi joutua selontekovelvollisiksi sanoistaan. Rivin 4 ”kaikki käskyt kaikki määräykset 

kaikki öööö jumalan antamat lait” jokaisessa ”kaikki” sanassa on vahva korostus ja tämä huipentuu 

loppua kohden; sanassa ”lait” on kaikkein vahvin painotus ja kasvot ja silmät pingottavat eteen. 

Tässä toimii rytmikäs toisto, joka rakentuu kolmen toistettavan asian luettelolle, joka on vahva 

vakuuttamisen keino (ks. edellä, esimerkki 14; Jefferson 2006, 2–5; Jokinen, Arja 1999b, 152). 

Viimeisen kohdan (”lait”) jälkeen tulee taas noin sekunnin tauko, joka korostaa edellä sanotun 

vaikutelmaa.  

 

Rivin 5 ”tiivistyvät yhteen ainoaan joka kuuluu että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” sanat 

”yhteen ainoaan” rakentavat vaihtoehdotonta kuvaa MN:n tulkinnasta (ks. edellä, esimerkit 6 ja 10; 

Jokinen, Arja 1999b, 150–151; Pomerantz 1986, 219; Potter 1996a, 187–188). Tämän yhden ainoan 

lain, johon kaikki muut tiivistyvät, suora lainaaminen ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” 

yhtäaikaisesti sekä korostaa MN:n asiantuntijuutta osoittamalla hänen muistavan yksityiskohtia, 

että minimoi hänen toimijuuttaan. Tämä jälkimmäinen vaikutelma syntyy, sillä vastuu hänen 

puheestaan siirtyy UT:lle ja kyseiselle Raamatunkohdalle, jota hän ”vain lainaa”. Rivien 5–6 

”paavali samasen roomalaiskirjeen kolmannessatoista luvussa toteaa että että tämä tämä käsky 

täyttää kaiken lain” nippelitiedolla vakuuttaminen vielä lisää MN:stä kuvaa asiaansa perehtyneenä. 
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Mielenkiintoista on, että sanoessaan tämän MN katsoo tiukasti LJ:aa, joka istuu hänen 

alapuolellaan. Tämä on tulkintani mukaan suoraan osoitettu LJ:lle, joka on aikaisemmin puhunut 

Paavalista ja kyseisestä Roomalaiskirjeestä. Myös LJ katsoo MN:stä silmäkulmistaan ja 

myöhemmin yrittää keskeyttää MN:n.  Nämä kaksi myöhemmin ajautuvat hienoiseen Raamatun 

tulkintaa koskevaan kiistaan, jossa mitä ilmeisimmin on kyse tiedollisista oikeuksista; kummalla on 

ensisijaista tietoa Raamatusta (ks. Heritage & Raymond 2005). Tätä hyvin mielenkiintoista asiaa en 

valitettavasti tilan puutteen vuoksi tarkemmin analysoi tässä työssä. Tärkeintä on kuitenkin jälleen 

kerran huomio, miten puheenvuorot suhteutuvat toisiinsa; jokainen mukauttaa puheenvuoronsa 

sopimaan aiempaan kontekstiin ja jokaisen puheenvuoro taas osaltaan luo uutta kontekstia 

(Raevaara 1997, 75). Keskusteluanalyytikkojen tekemä huomio kontekstin muuttumisesta jokaisen 

puheenvuoron jälkeen pitää siis paikkansa oman aineistoni kohdalla, sitä vastoin, toisin kuin jotkut 

keskusteluanalyytikot (esimerkiksi Heritage 1988, 129 ks. myös luku 2.1) ovat esittäneet, tulkintani 

mukaan puheenvuoroja ei voida tulkita vain juuri edeltävää puheenvuoroa vasten, sillä 

puheenvuoroissa voidaan viitata myös jo kauemman aikaa sitten sanottuihin puheenvuoroihin ja 

jopa täysin eri yhteydessä, esimerkiksi Homoiltojen ulkopuolella, esitettyihin puheenvuoroihin. 

Puheenvuorot mukautuvat aina muuttuvaan kontekstiin; ne toisaalta suhteutetaan jo sanottuun, ja 

toisaalta rakennetaan ennakoimaan tulevia vastakommentteja (Billig 1991, 44; Jokinen, Arja 1999b, 

154–155; Salonen 2001, 309; Suoninen 1993, 125–128).   

 
Riveillä 7–8 ”minusta tämän täytyy olla se ensimmäinen kysymys kun raamattua lähdetään 

lukemaan” MN on siirtynyt ”minämuotoon” ja tiivistää vielä tekemänsä pointin; käsky ”rakasta 

lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” on pakko ottaa huomioon ennen kuin ”kaivellaan yksittäisiä 

Raamatun kohtia irti asiayhteyksistään”. MN:n koko kommentti on mielenkiintoinen, sillä 

vastaamatta jättäminen JN:n kysymykseen oikeastaan implisiittisesti paljastaa, että Raamatussa 

mahdollisesti on kohtia, joissa homoseksuaalisuus torjutaan; jos näin ei olisi, MN olisi 

todennäköisesti yksiselitteisesti vastannut kieltävästi. Jos MN taas olisi vastannut myöntävästi ja 

yksinkertaisesti luetellut Raamatun potentiaalisesti ongelmalliset kohdat, olisi jäänyt hyvin 

negatiivinen kuva Raamatun ja lesbo-, bi- ja homoseksuaalisuuden suhteesta. MN rakentaa 

puheenvuoronsa taitavasti niin, että hänen vastaamatta jättämisensä on huomaamatonta ja siinä 

samalla säilytetään positiivinen kuva sekä MN:n asiantuntijuudesta että homo-, lesbo- ja 

biseksuaalisuuden ja Raamatun suhteesta. Tämän hän rakentaa käyttämällä vahvoja eleitä ja ilmeitä 

selonteossaan, kolmen toimivalla listalla, hartautta/pyhyyttä ja asiantuntijuutta korostavilla tauoilla 

sekä asiantuntijuutta korostavalla ja toimijuutta häivyttävällä UT:n epäsuoralla ja suoralla 

lainaamisella.     
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Seuraava esimerkki (17), jossa puhujana toimii Leena Huovinen (LH), kuvaa liberaalin Raamatun 

tulkinnan rakentamista vuoden 2010 Homoillassa.  

  

 1 LH: ..täällä puhuttiin raamatun tulkinnasta myös että tuota en pidä sitä sudenpentujen käsikirjana 
 2 todellakaan vaan (0.5) ajattelen että siinä< (.) siin on kysymys aina (0.7) tulkinnasta meistä   
 3 kaikki sitä tulkitsee ja (.) kysymys on et kellä (0.5) va vallasta kuka saa tulkita sitä oikein kuka 
 4 ikään kuin sanoo viimisen sanan (.) itse ajattelen pappina naisena (0.7) näin että papin tehtävä on  
 5 siunata kun sitä pyydetään minähän olen vaan pyytämässä siunausta siihen (0.5) näin kristillisen  
 6 tai teologis (.) teologisesti ajateltuna (0.5) jumala antaa aina siunauksen se jää sitten jumalan  
 7 tehtäväks tuleeks sitä siunausta niin homo tai (0.5) heteropareille (0.5) toivon että kaikille meille 
 
Esimerkki 17. Liberaalin Raamatun tulkinnan rakentaminen, vuosi 2010 
 
Tätä otetta ennen on käsitelty sitä, että LH on yksi harvoista papeista, jotka ovat siunanneet 

naispareja ja JM kysyi LH:lta, miksi hän teki sen. LH ei vastaa tähän heti, vaan rivit 1–2 ”täällä 

puhuttiin raamatun tulkinnasta myös että tuota en pidä sitä sudenpentujen käsikirjana todellakaan” 

liittävät LH:n tulevan puheenvuoron aikaisempaan keskusteluun. Lesbo-, bi- ja homoparien 

avioliitto-oikeutta vastustava Kimmo Janas (KJ) on hieman aikaisemmin keskustelussa sanonut, että 

”ei raamattu oo mun käsityksen mukaan ainakaan mikään sudenpentujen käsikirja mitä tulkitaan 

miten sattuu vaan että kirkon homma pitää perustua siihen” (ks. tuleva esimerkki 19). LH:n viittaus 

on yleistävä ”täällä puhuttiin”, mutta kommentti on selvästi erityisesti osoitettu vastaamaan KJ:n 

”sudenpentu vertaukseen”. LH:n vastausta vahvistaa vielä sana ”todellakaan”, joka on hyvin vahva 

ilmaisu ja esittää myös hienoisen arvion; se antaa viitteitä, että KJ:n vertaus – vaikka sitä ei 

sanomishetkellä millään tavalla osoitettu suoraan LH:lle – oli jollain tapaa sopimaton. 

Mielenkiintoista on, että LH otti KJ:n kommentin itseään koskevaksi; tähän vaikuttaa 

todennäköisesti se, että hänen ammattitaitonsa on potentiaalisesti asetettu kyseenalaiseksi ennen tätä 

otetta. Juuri edeltäneessä kontekstissa LH esimerkiksi joutunut vastaamaan juontajan kysymykseen, 

miksi on siunannut naispareja, ”vaikka kirkon virallinen kanta sanoo, ettei heillä ole lupaa siihen”. 

Kun LH tähän kysymykseen vastaa, että ”tuomiokapitulin mukaan hän ei ole tehnyt virkavirhettä”, 

JM vielä kysyy, että ”mutta miksi teit sen, miksi se oli niin tärkeää”. Jouduttuaan tähän tiukkaan 

prässiin LH:n puheenvuorosta on mahdollista tulkita, että hän kohtelee JM:n kysymyksiä hänen 

omaa ammattitaitoaan pappina potentiaalisesti kyseenalaistavina ja tämä saattaa vaikuttaa myös 

siihen, miksi hän tarttuu KJ:n hieman edellä annettuun puheenvuoroon.    

 

Riveillä 2–4 ”ajattelen että siinä siin on kysymys aina tulkinnasta meistä kaikki sitä tulkitsee ja 

kysymys on et kellä va vallasta kuka saa tulkita sitä oikein kuka ikään kuin sanoo viimisen sanan” 

LH rakentaa Raamatun liberaalin tulkinnan diskurssia. Tässä korostuvat erityisesti sanat ”tulkinta” 
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ja ”vallasta kuka saa tulkita”; molemmissa kohdissa LH:n naama hieman pingottuu, kulmakarvat 

nousevat ylös ja leuka nyökkää. ”Tulkinta” -sana itsessään jo itse asiassa implisiittisesti sisältää 

ajatuksen, että kyse ei ole vain yhdestä oikeasta ymmärryksestä, vaan on monia tapoja tulkita asiaa. 

Tämän pohjalta sanaparsi ”sanatarkka tulkinta” on oikeastaan itsessään ristiriitainen, sillä sana 

”tulkinta” tunnustaa, että ”sanatarkka” tapa lukea Raamattua on vain yksi tapa lukea Raamattua, 

yksi tulkinta. Tässä LH:n sanat ”meistä jokainen sitä tulkitsee” asettuvat näin implisiittisesti 

vastustamaan Raamatun kirjaimellista ymmärrystä, konservatiivista diskurssia, jossa rakennetaan 

vaikutelmaa, että Raamattua ei tulkita, vaan siinä yksiselitteisesti lukee, mitä Jumala on tarkoittanut. 

Tässä näkyy hyvin diskurssien kahtalainen piirre; samalla, kun rakennetaan jotain diskurssia, 

asetutaan myös implisiittisesti vastustamaan jotain toista (Billig 1991, 43–44; 1987, 121–122).  

 

Rivin 2 ”meistä jokainen” viittaus ”meihin” rakentaa myös LH:n itsensä tämän tulkinnallisuuden 

piiriin ja sana ”jokainen” rakentaa tälle tulkinnallisuudelle vaihtoehdottomuutta; kukaan ei ole 

tämän tulkinnallisuuden ulkopuolella. Rivien 3–4 ”kysymys on et kellä va vallasta kuka saa tulkita 

sitä oikein kuka ikään kuin sanoo viimisen sanan” rakentuu tulkintani mukaan yhä edelleen 

vastustamaan Raamatun yhden ainoan, sanatarkan ymmärryksen diskurssia. Kysymys on sanottu 

yleiseen, passiivimuotoon, mutta implisiittisesti positio, jolla on valtaa ja jotka sanovat viimeisen 

sanan sysätään vastapuolelle, Raamatun sanatarkoille ”tulkitsijoille”. ”Valta” asettuu tässä 

mielenkiintoiseksi, negatiivisen konnotaation omaavaksi sanaksi; se rakentaa mielikuvaa, jossa ne, 

joilla on valtaa, käyttävät sitä ehkä mielivaltaisesti niihin, joilla sitä ei ole esittäessään oman 

tulkintansa Raamatusta ainoana oikeana. Sanoissa ”kuka ikään kuin sanoo viimisen sanan” LH:n 

oikea käsi nousee ylös ensin pään korkeudelle, sitten yläpuolelle tukien puheen vaikutelmaa 

”yläpuolella olevasta vallasta”.  

 

Riveillä 4–5 LH oikeastaan vasta vastaa juontajan esittämään kysymykseen, miksi hän on siunannut 

naispareja; ”itse ajattelen pappina naisena näin että papin tehtävä on siunata kun sitä pyydetään”. 

Tässä LH herättää henkiin papin ja naisen kategoriat, jotka toimivat yhdessä siunaamisen 

oikeuttajana. Puhujakategorioilla oikeuttaminen on aineistossani suosittu retorinen keino ja sen 

ideana on, että joihin kategorioihin sijoitetaan oikeus tietynlaiseen tietoon tai tietämykseen 

(Jokinen, Arja 1999b, 135; Potter 1996a, 114). Tässä oikeastaan toimii tiettyyn tietoon 

oikeuttamisen sijaan tiettyyn positioon sijoittuvaan velvollisuuteen vetoaminen; papin tehtävä on 

siunata, kun sitä pyydetään. LH rakentaa siis naisparien siunaamisesta jotain hänen papin viran 

velvollisuuteen – ei hänen omiin henkilökohtaisiin intresseihinsä – liittyvää. Mielenkiintoiseksi 

tässä nousee ”naisen” kategoria, joka ei sinällään ole yhdistettävissä papin velvollisuuteen. Tätä 
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kategoriaa on mahdollista tulkita kandidaatin tutkielmani valossa; havaitsin, että naispuoleiset papit, 

joita haastattelin, kategorisoivat naiselle erityisiä rooleja jumalanpalveluksessa. Näitä olivat nainen 

äitinä, nainen tunteellisena toimijana, nainen kuuntelijana ja vahva nainen. Naisen rooli 

jumalanpalvelijana rakennettiin naisen ja miehen väliseen essentialistiseen eroon, jossa (viimeistä, 

vahvan naisen kategoriaa lukuun ottamatta69) nainen oli tunteellinen kuuntelija, äiti, joka rukoili 

nöyrästi Jeesuksen jalan juurissa. Naisen kategoria siis mahdollisesti viittaa sosiaalisesti 

rakennettuun naisen ja miehen (pappina) väliseen eroon; naisen tehtävä on palvella ja toimia 

tunteittensa varassa, siunata kun sitä pyydetään.  

 

LH rakentaa itsensä (rivillä 5) ”vain välikappaleeksi” tässä siunaamisprosessissa; sanoessaan 

”minähän olen vaan pyytämässä siunausta siihen” LH positioi itsensä ainoastaan Jumalan toiminnan 

instrumentiksi, ei itsenäiseksi toimijaksi. Tämä ”vain välittäjän roolissa” toimiminen vapauttaa 

hänet myös selontekovelvollisuudesta, tekee hänestä syyntakeettoman.  Rivit 6–7 ”jumala antaa 

aina siunauksen se jää sitten jumalan tehtäväks tuleeks sitä siunausta niin homo tai heteropareille” 

jatkavat ajatusta; on Jumalan, ei LH:n vastuulla, tuleeko siunausta vai ei, LH on ainoastaan 

suorittanut naisen ja papin tehtävää – siunannut kun sitä on pyydetty. Erving Goffmanin (1981) 

erottelemien puhujakategorioiden kielellä Jumala asettuu LH:n puheessa toimeksiantajan 

(principal) ja ehkä myös sanojen asettajan (author) rooliin ja LH on vain puheen konkreettinen 

esittäjä, jonka suusta sanat tulevat (animator) (emt, 144–145; ks. edellä, esimerkki 3). Tässä 

tavallaan – Jumalan ohella – osa vastuusta siirretään myös siunausta pyytäneille; LH ei voi mitään 

sille, että häneltä pyydetään siunausta. Siunauksen pyytäminen rakentuu pyytäjien vastuulle ja 

siunauksen tapahtuminen tai ei-tapahtuminen Jumalan vastuulle – LH toimii tässä vain näiden 

kahden osapuolen liitoksena, konkreettisena instrumenttina. Sanat ”niin homo tai heteropareille” 

rakentavat implisiittisen ajatuksen, että Jumalan siunaus ei tule automaattisesti edes kaikille 

heteropareille. Rivin 7 viimeinen vetoomus ”toivon että kaikille meille” on tunteisiin vetoava ja 

rakentaa LH:sta kuvaa pyyteettömänä Jumalan palvelijana, joka vain toivoo kaikille hyvää ja joka 

ainoastaan toimii Jumalan tahdon välikappaleena.  

 

Tässä LH rakentaa Raamatun liberaalin tulkinnan diskurssia, joka on implisiittisesti rakennettu 

vastustamaan Raamatun ”kirjaimellisesta tulkintaa” ja siinä kumpi sanoo viimeisen sanan, on kyse 

valta-asetelmista, jotka rakennetaan tässä esimerkissä negatiiviseen valoon. LH rakentaa itsestään 

                                                
69 ”Vahvan naisen” positio sijoittuu enemmän miehiselle alueelle, ”miehiseen valtakamppailuun” päässyt nainen saa 
arvostuksensa ideologisesta rinnastuksesta miehiseen maailmaan (ks. Jokinen, Arto 1999, 19; Katila 2009, 25; Markkola 
2002, 75–79; myös edellä, esimerkki 15). 
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kuvaa vain Jumalan välikappaleena, joka on vain hoitanut papin ja naisen tehtävät siunaamalla kun 

sitä on pyydetty – vastuu siunauksen pyytämisestä sysäytyy pyytäjille ja itse siunauksen 

tapahtumisesta Jumalalle.  

 

Konservatiivinen ote Raamatun tulkintaan 

 

Antti Laato (2007, 41–42) kirjoittaa: 

”Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että jos kirkot päätyisivät lopputulokseen, jonka mukaan 

Raamatun sana ”ei” muutetaan sanaksi ”kyllä”, niin koko Raamatun hermeneutiikka ajautuisi 

täydelliseen ekumeeniseen kriisiin. Raamatussa ei tämän jälkeen voisi olla mitään asiaa tai 

yksityiskohtaa, jota ei halutessa voitaisi muuttaa vastaavalla hermeneuttisella argumentoinnilla.” 

 

Laato (2007) päätyy siihen lopputulemaan, että homoseksuaalisissa suhteissa eläminen 

yksinkertaisesti on Jumalan tahdon vastaista, sillä hänen mielestään kummassakaan, ei Uudessa 

eikä Vanhassa testamentissa, anneta lupaa homoseksuaaliseen yhdyntään. Kuten lainauksesta käy 

ilmi, hän pelkää, että jos homo-, lesbo- ja biseksuaalisuus hyväksyttäisiin kirkossa, tämän jälkeen 

myös monien muiden asioiden hyväksymistä voitaisiin perustella hermeneuttisella70 retoriikalla. 

Hänen mielestään kysymys ”homoseksistä” on kirkolle myös laajempi kysymys – siinä on koko 

kirkon uskottavuus vaakalaudalla (emt, 42). Konservatiivisesta Raamatun tulkintaa kuvaa 

nimenomaan tämä, että esimerkiksi aikaan liittyviä tekijöitä ei oteta huomioon, vaan Raamatun 

uskotaan olevan oikeaa sanaa konkreettisesti, joka sanan kirjaimellisesti ottaen.   

 

Olen edellä, luvussa 3.1 esittänyt, että luonnollisuusdiskurssin yksi ulottuvuus on luonnollinen 

Jumalan luomistyönä (ks. esimerkit 3–4). On hyvä huomioida, että nyt esittelemäni konservatiivinen 

kristinusko- ja raamattudiskurssi (johon vetosivat ainoastaan homo-, bi- ja lesboparien oikeuksia 

vastustavat) kietoutuu olennaisessa tavalla juuri tähän luonnollinen Jumalan luomistyönä -

diskurssiin ja toisinpäin, sillä molemmissa tukeudutaan hyvin vahvasti Raamatussa sanottuun 

sellaisenaan. Tässä en siis toista samanlaisia tulkintoja, kuin luvussa 3.1, vaan otan esimerkeiksi 

puheenvuoroja, joissa keskustellaan nimenomaan Raamatun tulkinnasta (tai ”ei-tulkinnasta”).  

 

                                                
70 Sanalla hermeneutiikka tarkoitetaan kristillisen teologian kentällä tekstiemme soveltamista tämän päivän teologiseen 
kontekstiin (Kuula K. 2007, 10) eli aikaan liittyvien tekijöiden huomioon ottamista Raamattua tulkittaessa.     
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Seuraava, vuoden 1996 esimerkki (18) rakentuu myös osaksi Lauri Jakkilan (LJ) ja Martti Nissisen 

(MN) välistä taistoa tiedollisista oikeuksista koskien Raamatun tulkintaa (ks. edellä, esimerkki 16).  

 

 1 LJ: ..paavali (0.7) koki tämän asian damaskoksen (.) damakuksen tiellä nin (0.7) paavalista tuli  
 2 sitten (.) jumalan (.) ase (0.5) apostoli joka kirjasi esimerkin roomalaiskirjeen (0.5) ensimmäisen  
 3 luvun ja olen lukenut niin monia (0.7) monia (.) lausuntoja tästäkin (.) luvusta ja siinä vedetään  
 4 nykyaika ja siinä vedetään kaikki (0.7) kaikki ¤si¤ sellainen negatiivinen tuosta luvusta (0.7) mä  
 5 olen oppinut tuntemaan jumalan henkilökohtaisesti ja mä olen aivan varma että kun paavali   
 6 kirjasi tuon luvun (0.7) niin (.) jumala antoi (.) hänelle siihen viisauden (.) ja jumala samalla   
 7 kontrolloi (0.7) että se on hänen tahtonsa niin kuin koko raamatun sanoma> 
 
Esimerkki 18. Konservatiivisen Raamatun tulkinnan rakentaminen, vuosi 1996 
 

Riveillä 1–3 LJ referoi Raamattua, mutta mielenkiintoista on, että Raamatun referointi häivytetään 

ja LJ kertoo ”Paavalin” kokemuksesta niin kuin kenen tahansa nykyaikana elävän ihmisen, 

”naapurin Paavalin”, kokemuksesta, jonka hän tietää ”varmana tietona”. Hän ei siis esimerkiksi 

alusta sanojaan ”ja kun Raamatussa kerrotaan Paavalin kokemuksesta..”. Tämän referoinnin 

häivyttämisen kautta ”Paavalista” rakennetaan eräänlaista käsin kosketeltavaa, kaikkien ulottuvilla 

olevaa hahmoa, ei mitään kaukaista, Raamatun ajan persoonaa.  Riveillä 2–3 olevan nippelitiedon 

”joka kirjasi esimerkin roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun” kertaaminen rakentaa LJ:sta 

asiantuntevaa vaikutelmaa; hän tuntee Raamatun läpikotaisin ja pystyy ”spontaanisti” heittämään 

siitä yksityiskohtia. Riveillä 3–4 ”ja olen lukenut niin monia monia lausuntoja tästäkin luvusta ja 

siinä vedetään nykyaika ja siinä vedetään kaikki kaikki si sellainen negatiivinen tuosta luvusta” 

rakentaa mielenkiintoisella tavalla näkymättömän vastaäänen puhumaan hänen argumenttiaan 

vastaan – tästä tekee erityisen mielenkiintoista se, että niin sanottua nykyaika-aspektia, 

hermeneuttista Raamatuntulkintaa, ei ole tässä kohtaa Homoillan keskustelua vielä otettu esiin, 

vaan esimerkiksi MN:n (esimerkki 16) puheenvuoro tulee vasta tämän jälkeen. Tulkintani mukaan 

LJ itsetodistelee potentiaalisia vasta-argumentteja vastaan, vaikka niitä ei kyseisen Homoillan 

keskustelussa edes vielä ole tullut esiin; hän esittää omassa puheessaan (mahdollisen) vastapuolen 

argumentin, johon vastaa ennakolta (ks. Jokinen, Arja 1999b, 154–155; Suoninen 1992, 63–64). 

Tämä on vahva tapa torpedoida mahdollisia tulevia argumentteja, sillä enää ne eivät kuulostaisi niin 

uskottavilta, sillä niihin on jo vastattu.  

 

Toisaalta, voisi sanoa, että tässä riveillä 3–4 näkyy jälleen kerran Homoillan intertekstuaalisuus – 

samalla kun LJ tavallaan itsetodistelee Homoillan sisäisessä keskustelussa, hän myös vastaa 

(epämääräisiin) argumentteihin, joita kyseisestä Raamatun kohdasta on jo esitetty jossain toisessa 

yhteydessä. LJ:n argumentti mukautuu siis osaksi laajempaa kulttuurista keskustelua ja suhteessa 
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mahdollisiin vastaväitteisiin (ks. Billig 1991, 17). Homoilloissa siis sekä implisiittisesti että 

eksplisiittisesti (niin kuin tässä esimerkissä) ammennetaan laajemmasta kulttuurisesta kontekstista 

ja suhteutetaan omat argumentit osaksi sitä. Rivin 3 ”monia monia lausuntoja” molemmat sanat 

”monia” on painotettu ja sanan toisto on sopivan ympäripyöreä ja peittelee sitä, ettei mitään tarkkaa 

viittausta ”näihin moniin lausuntoihin” tehdä. Mielenkiintoinen pieni yksityiskohta on vielä rivillä 4 

”siinä vedetään kaikki kaikki si sellainen negatiivinen tuosta luvusta” sana negatiivinen, joka 

ristiriitaisesti LJ:n muun puheen kanssa esittää arvion Roomalaiskirjeen sanomaa kohtaan; siinä on 

jotain negatiivista, joka on mahdollista ”vetää pois”. Toisaalta, LJ puhuu tällä rivillä ”muiden 

lausuntojen” näkökulmasta, joten hän saattaa myös rakentaa kuvaa siitä, että asia on ”näiden 

monien lausuntojen” näkökulmasta negatiivinen. 

 

Riveillä 4–5 vedotaan henkilökohtaiseen kokemukseen: ”mä olen oppinut tuntemaan jumalan 

henkilökohtaisesti ja mä olen aivan varma”. Henkilökohtainen kokemus, se, että on ”itse ollut siellä 

ja nähnyt/kokenut” oikeuttaa tietynlaiseen, ensikäden tietoon asiasta (ks. edellä, esimerkki 12; 

Heritage & Raymond 2005, 16; Sacks 1984, 424–427; Pomerantz 1984, 58–62). Sanat ”aivan 

varma”, joissa on hyvin vahva painotus vielä korostavat LJ:n varmuutta hänen henkilökohtaisesta 

kokemuksestaan. Riveillä 5–7 LJ rakentaa varsinaisen Raamatun konservatiivisen tulkinnan 

diskurssinsa; ”kun paavali kirjasi tuon luvun niin jumala antoi hänelle siihen viisauden ja jumala 

samalla kontrolloi että se on hänen tahtonsa niin kuin koko raamatun sanoma”. LJ rakentaa kuvaa 

siitä, että Raamattua ei voida tulkita hermeneuttisesti, aikaan liittyvät tekijät huomioon ottaen, sillä 

”Jumala on silloin jo tiennyt ja antanut viisauden sekä kontrolloinut sanansa sen mukaan”. Jumala 

asettuu tässä hyvin kyseenalaistamattoman, vahvan, järkkymättömän kontrolloijan ja kaikkitietävän 

positioon ja tästä positiosta käsin Jumalalle asettuu myös vastuu LJ:n sanoista. Vaikka Jumalan 

sanat olisivat joltain osin ”negatiivisia”, ne ovat olleet hänen tahtonsa lakien asettamisen hetkellä ja 

ne ovat hänen tahtonsa edelleen, sillä Jumala on jo sanat sanoessaan kontrolloinut ne tulevaisuutta 

ajatellen. Jumalasta rakentuu LJ:n puheessa niin kaikkitietävä ja mahtava, että Hänen on ollut 

mahdollista ennustaa pitkälle tulevaan. LJ ”tietää” tämän ”aivan varmasti”, sillä hän on 

”henkilökohtaisesti oppinut tuntemaan Jumalan”.    

 

Seuraava esimerkki (19) vuodelta 2010 on Kimmo Janaksen (KJ) puheenvuoro hieman ennen Leena 

Huovisen puheenvuoroa, jota analysoin esimerkissä 17.  

 
 1 KJ: ..kirkkolakikin sanoo että raamattu on niinkun kirkon (.) se perusta (1.0) niin ei ei raamattu   
 2 oo mun käsityksen mukaan ainakaan mikään (0.7) sudenpentujen käsikirja mitä tulkitaan miten  
 3 sattuu (1.0) vaan että (0.5) kirkon homma pitää perustua siihen ja (.) ja tota mun mielestä sillon  
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 4 tän (0.7) homojen pitää suhtautua jos he haluaa kirkkohäät niin (.) sillon heidän pitää niinkun  
 5 (0.7) ottaa: raamattu (0.7) oikeella tavalla esille ja tota (0.7) huomata että heidän (0.7)  
 6 elämäntapansa on syntiä raamatun mukaan ja sitten siitä (0.5) pyrkiä eroon   
 
Esimerkki 19. Konservatiivisen Raamatun tulkinnan rakentaminen, vuosi 2010 
 
KJ aloittaa argumenttinsa rivillä 1 vetoamalla kirkkolakiin, lainaamalla sitä; ”kirkkolakikin sanoo 

että raamattu on niinkun kirkon se perusta”. ”Kirkkolaki” on mielenkiintoinen, sillä se ei suoraan 

ole Jumalan laki tai Raamattu, mutta kirkko on kuitenkin vahva instituutio, jonka ainakin odotetaan 

ja oletetaan kutakuinkin perustuvan Jumalan sanaan. Laki, lakijärjestelmä on myös auktoriteettinen 

järjestelmä, ja yhdessä nämä kaksi – vahva kansallinen instituutio, kirkko ja uskottava 

kurinpitojärjestelmä, laki – saavat aikaan ylevän, mahtia omaavan mielikuvan; kirkkolaki on jotain 

yksittäistä ihmistä suurempaa, jolla on myös jumalallista auktoriteettia. Sananpääte ”kirkkolakikin” 

rakentaa vähän samaa roolia kuin sanat ”esimerkiksi” tai ”myös” – se luo mielikuvaa, että on 

mahdollisesti myös muita tahoja, jotka seisovat tämän takana. ”Kirkkolaki” saa tässä lähes 

inhimillisen toimijan roolin; se sanoo, että Raamattu on kirkon perusta, tämä mahtia omaava 

instituutio alkaa siis puhua puolestaan ja KJ näyttäytyy tässä vain ”kirkkolain sanojen” referoijana.  

 

Sekunnin tauon jälkeen, riveillä 1–3 KJ esittää sudenpentumetaforansa ”niin ei ei raamattu oo mun 

käsityksen mukaan ainakaan mikään sudenpentujen käsikirja mitä tulkitaan miten sattuu”. Sana 

”niin” on mielenkiintoinen, sillä se liittää tämän lauseen edelliseen, kirkkolain lainaamiseen; sana 

”niin” rakentaa kuvaa, että tuleva vertaus olisi päätelty edellisestä, tai se seuraisi kirkkolain 

lainaamista. Tämä kirkkolain auktoriteetin lainaaminen ikään kuin pohjustaa tulevaa kommenttia ja 

”niin” partikkeli rakentaa siltaa näiden asioiden välille, että osa edellisen voimasta, auktoriteetista 

siirtyisi myös tulevaan, KJ:n ”omaan käsitykseen”. KJ:n metafora, jossa Raamatun (vääränlainen) 

tulkinta rinnastetaan sarjakuvahahmo Aku Ankan veljenpoikien käsikirjaan, jota ”tulkitaan miten 

sattuu” rakentaa Raamattua näin potentiaalisesti tulkitsevista negatiivisen, ja hivenen lapsellisen 

kuvan; näin tulkitsijat ovat ikään kuin itse sudenpentuja – ei vakavasti otettavia 

sarjakuvahahmoja71. Implisiittisesti tämä ei-uskottavien sarjakuvahahmojen positio sysäytyy lesbo-, 

bi- ja homoparien avioliitto-oikeutta puoltaville ja koska ”kirkkolain” auktoriteetti on osittain 

siirtynyt myös tähän KJ:n ”omaan käsitykseen”, avioliitto-oikeutta puoltajien Raamatuntulkinta 

rinnastetaan myös kirkkolain vastaiseksi. Sanoissaan ”tulkitaan miten sattuu” KJ:n oikea käsi 

                                                
71 Toisaalta tämä ”sudenpentujen käsikirja -metafora” on ristiriitainen, sillä käsikirja on Disneyn sarjakuvamaailmassa 
nimenomaan partiolaisten käytössä, mikä antaisi enemmän tarkan ja huolellisen kuvan sen tulkinnasta, kun taas KJ 
käyttää metaforaa nimenomaan ”miten sattuu” -tulkinnan rakentamisessa.       
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avoimena heilahtaa puolelta toiselle vahvistaen mielikuvaa heilurimaisesta ja epätarkasta ”miten 

sattuu” tulkinnasta.  

 

Sanottuaan tämän KJ pitää jälleen sekunnin tauon, kunnes jatkaa: ”vaan että kirkon homma pitää 

perustua siihen” (rivillä 3), joka vielä vahvistaa mielikuvaa tämän ”miten sattuu” tulkinnan – joka 

sysäytyy homo-, bi- ja lesboparien avioliitto-oikeutta puoltaville – kirkkolain vastaisuudesta. Tämän 

kohdan tarkempi tulkinta selittää osaltaan myös sitä, miksi pappi LH tarttuu myöhemmin tähän 

KJ:n sudenpentujen käsikirja-metaforaan (ks. edellä, esimerkki 17) – tämä metafora rakentaa hyvin 

negatiivista ja kirkkolain vastaista kuvaa avioliitto-oikeutta puoltavien Raamatun tulkinnasta ja 

LH:n puheenvuorosta on havaittavissa, että hän tulkitsee olevansa selontekovelvollinen juontajan 

prässin ohella myös tähän KJ:n puheenvuorossaan rakentamaan vaikutelmaan. Rivien 3–4 ”ja tota 

mun mielestä sillon tän homojen pitää suhtautua jos he haluaa kirkkohäät niin” rakennetaan osaksi 

edellistä puhetta käyttämällä sanaa ”sillon”; tämä luo mielikuvaa, että tuleva argumentti ei synny 

tyhjästä, vaan on seurausta edellisestä – siitä, että ”kirkon homma tulee perustua Raamattuun” eikä 

Raamattua ”voi tulkita miten sattuu”. Tässä KJ myös antaa Raamatun ”miten sattuu” tulkitsijoille 

nimen: homot. Hän rakentaa puheellaan erittäin ulkoistavaa kuvaa ryhmästä ”homot”; tämä tulee 

esiin sanoista ”tän homojen” ja ”jos he haluaa”. Kun useassa esimerkissä on käytetty me -kategoriaa 

usein taktisesti, yhteishenkeä luovassa mielessä, tässä he -kategoria on tulkintani mukaan 

rangaistuksenomainen, ulkoistava; KJ vaikuttaa puhuvan jostain kaukana – ei ainakaan samassa 

tilassa – olevasta ihmisryhmästä, joka ei todellakaan ole osa ”meitä”, Raamattua oikein tulkitsevia 

ja kirkkolakia noudattavia kunnon kansalaisia.  

 

Riveillä 4–6 KJ rakentaa neuvoja rangaistusryhmä ”heille”: ”sillon heidän pitää niinkun ottaa 

raamattu oikeella tavalla esille ja tota huomata että heidän elämäntapansa on syntiä raamatun 

mukaan”. Tässä KJ oikeastaan vasta pääsee siihen, mitä hän on implisiittisesti tarkoittanut 

Raamatun ”miten sattuu” tulkinnalla; vain jos he (homoseksuaalit) ottavat Raamatun oikealla 

tavalla esiin (ei kohdellen sitä kuin sudenpentujen käsikirjaa) he huomaavat, että heidän 

elämäntapansa on syntiä Raamatun mukaan. Tässä KJ ei siis itse omalla äänellään sano, että 

homoseksuaalinen ”elämäntapa” on syntiä, vaan se on sitä Raamatun mukaan – tämän syntisyyden 

huomaavat vain ne, jotka osaavat ottaa Raamatun ”oikealla tavalla esille”. Erittäin ulkoistava ja 

ongelmallinen on myös KJ:n ilmaisu homoseksuaalinen elämäntapa, jossa homoseksuaalisuuden 

olemassaolo olemisen tapana, rakennettuna identiteettinä kielletään, sysätään pois ymmärrettävissä 

olevan piiristä. Tämä sisältää myös implisiittisen ajatuksen jostain ”aidosta” ihmisyydestä syntisen 

elämäntavan (homoseksuaalisuuden) takana – tämä aito ihmisyys viittaa mitä ilmeisimmin 
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”todelliseen” heteroseksuaaliseen identiteettiin. Tämä ”elämäntapa” sanavalinta sisältää vähän 

samoja aineksia kuin identiteetin ja tekojen toisistaan erottaminen, mitä käsittelen lisää luvussa 3.7. 

Vielä rivin 6 ”ja sitten siitä pyrkiä eroon” rakentaa viimeisen arvion heidän, homoseksuaalien tilasta 

– koska heidän homoseksuaalinen elämäntapansa (ei homoseksuaalisuus) on rakennettu synniksi, 

siitä on pyrittävä eroon.  

 

Kuvitellaan konkreettisesti varmasti mahdoton tilanne, jossa KJ sanoisi argumenttinsa ilman 

Raamatun tukea; hän sanoo homoseksuaalisuuden olevan vain elämäntapa ja tämän elämäntavan 

olevan väärin. Ja koska tämä ”elämäntapa” on moraalisesti väärin ja paha asia, siitä pitää pyrkiä 

eroon. Tämänkaltaisia ilmaisuja varmasti yhä edelleen esiintyy nimettöminä internetin 

mielipidepalstoilla, mutta on vaikea kuvitella, että näin voisi sanoa suorassa TV-lähetyksessä 

kaikelle kansalle menettämättä täysin kasvojaan ja leimautumatta hyvin homofobiseksi ja 

joutumatta jopa rikosvastuuseen ”vihapuheistaan”. Tämä osoittaa, miten vahvoja auktoriteetteja 

Raamattu ja kristinusko yhä edelleen ovat kulttuurissamme; Raamattuun tukeutumalla on 

mahdollista sanoa hyvin homofobisia asioita kuitenkaan leimautumatta homofobiseksi.  KJ 

näyttäytyy tässä vain Raamatun ”oikean” tulkinnan osoittajana; Raamattu ja Kirkkolaki ”sanovat”, 

että homoseksuaalisuus on syntiä, ja KJ toimii tässä vain välittäjänä, eikä häntä siten myös voi 

asettaa puheistaan tili- tai selontekovelvolliseksi. 

 

Lainasin tämän luvun alussa Raamatun kohtaa, jossa sanottiin, että: ”Jos mies makaa miehen kanssa 

niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on 

surmattava. He ovat itse ansainneet kuolemansa” (3. Moos. 20:13). Luin taannoin Aamulehdestä 

Pertti Jarlan kirjoittamaa Fingerporia, joka koski samaista Raamatun kohtaa ja se meni kutakuinkin 

näin: Raamatun ajan tyylisesti pukeutunut mies seisoo kukkulalla ja sanoo: ”Älkää maatko miehen 

kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan”. Seuraavassa kuvassa näytetään kuulijayleisöä, joista yksi 

mies sanoo: ”Totisesti! Se pitää tehdä ihan eri tavalla.” Eikö Raamatun todellinen sanatarkka 

tulkinta tässä osoita, että kyseisessä Raamatunkohdassa kielletään vain miehen kanssa makaaminen 

niin kuin se naisen kanssa tehdään. Ja edelleen – mitä tarkoittaa makaaminen? Sanalla 

”makaaminen” on suomen kielessä monta merkitystä; sillä voidaan yhtä lailla tarkoittaa esimerkiksi 

nukkumista, loikoilemista kuin seksin harrastamista. Kukaan Suomessa ei silti vielä ole esittänyt 

kyseisestä Raamatun kohdasta tulkintaa, että kahden miehen yhdessä nukkuminen on syntiä. 

Tarkoitukseni ei ole ottaa kantaa siihen, miten kyseistä Raamatun kohtaa tulisi tulkita ja mitä se 

tarkoittaa, haluan vain osoittaa, miten häilyvää on esittää, että ”aina jo tulkitun” ulkopuolelle olisi 

mahdollista päästä. Olennaista tässä tämän tutkimuksen kannalta on, miten voimakas retorinen 
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työkalu Raamattu ja kristinusko on – sen osoittavat juuri sen monitulkintaisuus, monialaisuus sekä 

se, miten sen avulla voidaan oikeuttaa toisilleen jopa täysin vastakkaisia asioita. 

3.7 Rakkaus- ja tunnediskurssi  

”Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei 

käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei 

iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa 

toivoo, kaiken se kärsii.” 

1. Korinttolaiskirje 13:4–7 (Raamattu 1992, 226) 

 

Marja Kaskisaaren (2000; 1997) mukaan romanttinen rakkaus on kulttuurissamme keskeisimpiä 

perusteluja yhteiskunnan heteroseksuaaliselle järjestykselle (2000, 79–80; 1997, 243). Romanttisen 

rakkauden diskurssiin on kulttuurissamme liitetty vilpittömyyden, aitouden ja rehellisyyden ihanteet 

(Kaskisaari 1997, 244); kaikki nämä on luettavissa edellä lainaamastani Raamatun 

Korinttolaiskirjeestä. Nimenomaan parisuhde on ollut kulttuurissamme jotain yksinoloa 

arvostetumpaa; romanttiseen rakkauteen perustuvan (heteroseksuaalisen) parisuhteen ajatellaan 

olevan eräänlainen turvallinen satama maailman hyrskeiltä, ihmisenä olemisen ideaali, jolla 

uskotaan olevan myönteistä vaikutusta myös ihmisen henkiseen ja fyysiseen terveydentilaan 

(Määttä 2000, 14–18). Illouz (2006) kuvaa romanttista rakkautta eräänlaisena kulttuurina, jossa 

hyvän elämän määritelmä sisältää ajatuksen ”sen oikean”, pitkäaikaisen elämänkumppanin 

löytämisestä. Tämän (hegemonisen) kulttuurin romanttinen rakkaus on luonteeltaan 

heteroseksuaalista; se on tiiviissä yhteydessä avioliittoon ja lisääntymiseen, vaikka se voi toteutua 

myös ilman niitä. (Emt, 29.) Vaikka avioliitto ei ole automaattisesta seurausta romanttisesta 

rakkaudesta, sitä voidaan kuitenkin pitää eräänlaisena romanttisen rakkauden täyttymyksenä 

(Jallinoja 1997, 126–127; Kipnis 2003, 15). 

 

On huomionarvoista, että tästä heteronormatiivisesta taustastaan huolimatta erityisesti bi-, homo- ja 

lesboparien oikeuksia puoltavat vetoavat romanttisen rakkauden diskurssiin (Charpentier 2001a, 

68–71; Kaskisaari 1997, 242; Lahti 2007). Romanttisen rakkauden kaava ei siis välttämättä muutu, 

vaikka siihen asettuisi naisen ja miehen paikalle nainen ja nainen tai mies ja mies. Tässä 

puhetavassa sukupuolieron ajatellaan olevan toissijainen ja homo-, lesbo- ja biseksuaalisuutta 

tuotetaan perimmiltään samanlaiseksi kuin heteroseksuaalisuutta; kaikissa näistä on ensisijaisesti 

kyse toisen ihmisen rakastamisesta (Charpentier 2001a, 70; Clarke 2003; Lahti 2007, 40, 48). Myös 
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omasta aineistostani on havaittavissa, että rakkausdiskurssiin vetoavat nimenomaan bi-, lesbo- ja 

homoparien oikeuksien puoltavat. Seuraavaksi esitän molemmilta vuosilta kyseistä vuotta kuvaavan 

esimerkin. 

”Se merkitsee semmoista suurempaa sitoutumista yhdessä elämiseen Pekan 
kanssa”  

Seuraavassa vuoden 1996 esimerkissä (20) rakennetaan rakkaus- ja tunnediskurssia, puhujana 

toimii Rainer Hiltunen (RH).    

 
 
 1 JN: rainer hiltunen (0.5) sinä asut yhdessä (0.5) toisen (.) miehen (.) kanssa (0.5) haluaisitko sinä 
 2 virallistaa (.) tän parisuhteesi 
 3 RH: @kyllä minä haluaisin (.) ennen pitkää (0.5) ilman muuta@ 
 4 JN: =minkä takia 
 5 RH: no se on mulle ennen kaikkea tunnekysymys et ¤öö¤ (.) et öö se (.) merkitsee semmosta  
 6 suurempaa sitoutumista (0.7) yht yhdessä elämiseen pekan kanssa.. 

Esimerkki 20. Rakkaus- ja tunnediskurssi rekisteröitymisen puolesta, vuosi 1996 

 

Tämä esimerkki on aivan vuoden 1996 Homoillan alusta, jossa keskustelijoita vielä esitellään ja 

ensimmäisiä puheenvuoroja annetaan. JN:n rivin 1 kysymyksessä tulee hyvin esiin, mitä asioita 

katsojien ja muiden kanssakeskustelijoiden katsotaan olevan kaikkein tärkeintä tietää; onko RH 

homoseksuaali vai heteroseksuaali, elääkö hän parisuhteessa vai ei ja kannattaako hän parisuhteiden 

rekisteröitymistä vai ei. Mielenkiintoiseksi osoittautuu kohta, jossa JN toteamalla toteaa RH:n 

homoseksuaaliksi (käyttämättä kuitenkaan sitä sanaa): ”sinä asut yhdessä toisen miehen kanssa”. 

Vaikka on mahdollista, että RH olisi myös biseksuaali, on tärkeää korostaa, että hän asuu toisen 

miehen kanssa. Sana ”toinen” mielenkiintoisella tavalla tunnustaa myös RH:n sukupuolen; kyse on 

todella kahdesta miehestä, jotka asuvat yhdessä ja tästä on pääteltävissä, että he myös elävät 

parisuhteessa, riveillä 1–2; ”haluaisitko sinä virallistaa tän parisuhteesi”. Sanalla ”tän” JN tekee 

sillan kahden miehen yhdessä asumisen ja parisuhteen välille. Kysymykseen odotetaan kyllä tai ei -

vastausta. 

 

RH:n rivin 3 vastauksen ”kyllä minä haluaisin ennen pitkää ilman muuta” ensimmäisen sana 

”kyllä” annetaan selkeästi ja heti kysymyksen perään, minkä voi tulkita niin, että RH kohtelee 

vastaustaan preferoituna, odotettuna jäsenenä (ks. Schegloff 1996, 58; Tainio 1997, 94). ”Kyllä” 

sanaa tavallaan pehmittelee ”ennen pitkää”, joka toimii eräänlaisena vastapuolen huomioon 

ottamisena, sillä rekisteröityminen ei vielä tuolloin ollut mahdollista. ”Ilman muuta” vielä korostaa 
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asian varmuutta ja itsestäänselvyyttä; on itsestään selvää, että parisuhteessa elävä haluaa 

”virallistaa” suhteensa. Sanoessaan tätä rivin 3 kommenttia RH myös hieman hymyilee, joka tukee 

RH:n puhetta virallistamishalusta vahvistaen vaikutelmaa hänelle tärkeästä asiasta. Toisaalta JN 

ensimmäisen rivin kysymyksessä myös juontajana kasvoilta ja äänestä on hienoisesti kuultavissa 

hymyilevä ääni, joten on tulkittavissa, että juontaja tavallaan myös kutsui hänen kommenttiinsa 

hymyilevän elementin. Kyse ei ole tulkintani mukaan hauskasta, humoristisesta hymyilystä, vaan 

ehkä tietynlaisen ”herkän” tunnelman rakentamisesta, kun puhutaan RH:n elämänkumppanista ja 

hänen parisuhteestaan.  

   

Rivillä 4 JN ei kohtele RH:n vastausta riittävänä, tähän virallistamishaluun vaaditaan myös 

perustelu: ”minkä takia”. Rivillä 5 ”no se on mulle ennen kaikkea tunnekysymys” RH orientoituu 

kysymys–vastaus -vieruspariin ”no” partikkelilla, joka on tyypillinen kysymyksiin vastatessa 

(Raevaara 1990, 154). RH ottaa jo tässä vaiheessa omakohtaisen position ”se on minulle” kun taas 

”ennen kaikkea” nousee korostamaan ”tunnekysymyksen” ensisijaisuutta. Sana ”tunnekysymys” on 

mielenkiintoinen; toisaalta se on henkilökohtaistava, sillä siinä tulee esiin ”tunne” ja tunteita 

pidetään kulttuurissamme suhteellisen henkilökohtaisina, intiimeinä asioina, mutta toisaalta siinä 

rakentuu myös ulkoistava ja virallinen vaikutus, sillä se, että se on RH:lle ”tunnekysymys” tuodaan 

eksplisiittisesti esiin, eikä esimerkiksi sanota ”minusta tuntuu..”. Tässä yhteydessä tulkintani 

mukaan myös sanalla ”kysymys” on eräänlainen ulkoistava vaikutus; se kuulostaa poliitikkojen 

puheelta tasa-arvokysymykseltä, talouskysymykseltä tai puoluekysymykseltä.  

 

Seuraavaksi, riveillä 5–6 ”et öö et öö se merkitsee semmosta suurempaa sitoutumista yht yhdessä 

elämiseen pekan kanssa” on ensin hieman arkaluontoisuuden rakentamista (et ¤öö¤ (.) et öö se (.)), 

mikä valmistelee kuulijaa jo siihen, että seuraavaksi mahdollisesti siirrytään jonkin sensitiivisen 

teeman pariin (ks. Suoninen 1999c, 105–106). Sanoissa ”merkitsee semmosta suurempaa 

sitoutumista yht yhdessä elämiseen pekan kanssa” RH lainaa tulkintani mukaan kulttuurisesti 

uskottavaa sitoutumisen ja romanttisen rakkauden diskurssia; romanttinen rakkaus ilmenee 

parisuhteessa ja sen ilmentymänä on sitoutumishalu, jonka huipentuma on avioliitto, tai tässä 

tapauksessa parisuhteen virallistaminen tai rekisteröinti (ks. Jallinoja 1997, 126–127; Kipnis 2003, 

15). Parisuhteen virallistamishalu tulee näin ymmärrettäväksi tunnekysymyksenä, suurempana 

sitoutumishaluna, joka merkitsee ennen muuta julkista sitoutumista; parisuhteen virallistamista. 

Rivin 6 ”yhdessä elämiseen pekan kanssa” sana ”pekka” on vahvasti painotettu; tämä etunimellä 

puhuttelu rakentaa todellista vaikutelmaa oikeasta Pekasta, joka istuu kotona odottamassa RH:ta. 

Nimen ”Pekka” henkilökohtaistaa RH:n miesystävän kuulijoille aivan eri tavalla, kuin vaikka 
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”kumppanista” tai ”miesystävästä” puhuminen. Pekka tavallaan tulee kaikille tutuksi, osaksi 

studioyleisön keskustelua; nyt ei puhuta vain jostain nimettömästä kumppanista, nyt puhutaan 

Pekasta. 

 

Mielenkiintoista on, että tässä ei missään vaiheessa puhuta esimerkiksi ”homoseksuaalisuudesta” tai 

”homopareista”; kuitenkin RH:n suhteen laatu autetaan heti alusta asti esiin niin, ettei se jää 

keneltäkään epäselväksi. Tämä tulee esiin jo JN:n heti ensimmäisen rivin sanoissa ”sinä asut 

yhdessä toisen miehen kanssa”, jossa sana ”toisen” paljastaa, että kyse on kahdesta miehestä. 

Tulkintani mukaan tässä sukupuoliero rakennetaan kuitenkin toissijaiseksi tekijäksi, ja lesbo-, bi- ja 

homo- sekä heteroseksuaalisuutta tuotetaan perimmiltään samanlaiseksi; kaikissa on kyse toisen 

ihmisen rakastamisesta (Charpentier 2001a, 70; Clarke 2003; Lahti 2007, 40, 48). Myös Pekka on 

ihminen, ei vain RH:n mieskumppani tai miesystävä, vaan ihminen, jolla on nimi. 

 

”Jos sattuisi se kauan kaivattu jostain löytymään” 

Seuraava esimerkki (21) on vuodelta 2010 ja siinä puolestaan Mikko Roiha (MR) rakentaa rakkaus- 

ja tunnediskurssia. 

 

 1 MR: ..öö (.) ¤ö¤ totaa (2.0) mä itse olen (0.5) öö (0.5) sinkku< (1.0) ja: (0.5) tota et siinä mielessä 
 2 tää (0.5) avioliittokeskustelu ei (.) koske mua henkilökohtasesti mutta ajattelen niin että (0.7) että 
 3 ”jos sattuis se kauan kaivattu jostain löytymään>@ (0.5) niin (.) öö (0.5) niin kyllä siinä ajattelee 
 4 että ku tässä niinku kansalaisena (0.5) työnsä hyvin tekee (0.5) ja tota (.) kansalaisena veronsa 
 5 maksaa (0.5) ja kansalaisena äänestämässä käy (0.5) niin ajattelee että tota eikä tähän kuulu sitten 
 6 kuka nää kansalaisvelvollisuudet on täytetty> ni jonkinnäköset oikeudet.. 
 
Esimerkki 21. Rakkaus- ja tunnediskurssi avioliitto-oikeuden puolesta, vuosi 2010 

 

MR:n puheenvuoron ensimmäinen rivi alkaa hyvin mielenkiintoisesti: ”öö ö totaa mä itse olen öö 

sinkku”. Siinä on aluksi hyvin paljon kangertelua ja pitkä kahden sekunnin tauko; tässä kohtaa 

MR:n pää on myös hieman alhaalla silmät kiinni, kunnes sanassa ”sinkku” on hyvin vahva painotus 

ja pää heijataan rajusti ylös, myös MR:n silmät avautuvat, vaikka kuitenkin vain puoliksi. MR:n 

puheesta on tulkittavissa, että hän kohtelee sanomaansa arkaluonteisena ja mutta kuitenkin hänen on 

sanottava se; tuotava esiin, että hän on ”sinkku”, yksineläjä, pariton. Tämä arkaluonteisuuden 

rakentamisen voi tulkita vasten hyvin vahvaa parisuhdeoletusta ja -priorisointia, joille Homoillat 

rakentuu. MR:n tarvitsee ikään kuin tulla ulos sinkkuna, sillä samoin kuin yleensä kulttuurissamme 

heteronormatiivisuus, tämän ohjelman sisällä parisuhdenormatiivisuus on hyvin vahva. Tämän voi 
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tulkita myös vasten kulttuurista arvostettavuuden ja kunniallisuuden asteikkoa; vaikka esimerkiksi 

yksin eläminen on viime vuosikymmenien Suomessa huomattavasti yleistynyt (Jokinen K. 2005, 9), 

yhä edelleen suhteessa olemista priorisoidaan suhteessa yksin elämiseen, jota voidaan jopa pitää 

säälittävänä tilana (Gordon 1994, 128–129, 135; Mäkinen A. 2008, 235; Ojala & Kontula 2002, 33, 

41–42).  

 

Rivien 1–2 ”ja tota et siinä mielessä tää avioliittokeskustelu ei koske mua henkilökohtasesti” 

vahvistaa tulkintaa siitä, että MR kohtelee olevansa selontekovelvollinen Homoillan formaatille ja 

halulleen puolustaa lesbo-, bi- ja homoparien avioliitto-oikeutta, koska asia ei koske häntä 

henkilökohtaisesti. Tämä rakentuu tavallaan vastapuolen kommenttien varalle; joku voisi kysyä 

”miksi sinä täällä olet avioliitto-oikeutta puolustamassa, vaikka asia ei edes koske sinua?”. MR:n 

seuraavat sanat (riveillä 2–3) rakentuvat selonteoksi tähän ”mutta ajattelen niin että että jos sattuis 

se kauan kaivattu jostain löytymään”. Tässä MR oikeuttaa osallistumistaan Homoiltaan ja avio-

oikeuden puolustamistaan varautumisella tulevaisuuden varalle – on mahdollista, että 

tulevaisuudessa hän haluaa avioitua. Hän myös samalla tunnustaa orientoituvansa kulttuurisesti 

uskottavaan tarinaan, jossa kaikki haluavat löytää ”Sen Oikean” ja jos ja kun tämä ”Herra Oikea” 

löytyy, rakkauden suurimpana kliimaksina – kuten edellisessä esimerkin yhteydessä totesin – on 

suhteen julkinen tunnustaminen; joko virallistaminen (vuonna 1996) tai avioliitto (vuonna 2010).  

 

Myös Susanna Paasosen (1999a; 1999b) on havainnut, että vaikka parisuhteen kaavat ovat 

moninaistuneet, utopia ”tosirakkauden”, ”Sen Oikean” löytymisestä on säilynyt keskeisenä 

päämääränä. (1999a, 32; 1999b, 118.) Samoin kuin RH edellisessä esimerkissä, myös MR sanoo 

asian herkkyyttä korostavasti hymyillen ”jos sattuis se kauan kaivattu jostain löytymään”. Tämä 

ilmaisu on kulttuurissamme tunnettu ja se viittaa jaettuun merkitykseen siitä, että joskus ”sen 

oikean” – romanttisen rakkauden kohteen huipentuman – löytämiseen menee kauemmin, mutta 

sitten kuin se tapahtuu ”hänen kanssaan eletään onnellisena elämän loppuun asti”. ”Sen Oikean” 

löytäminen omaa kulttuurissamme yhä edelleen hyvin pitkälle heteronormatiivisen kaiun; ei tarvitse 

kuin avata televisio tai lukea päivän lehti on mahdollista havaita, kuinka kulttuurimme yhä 

uudelleen monistaa heteroseksuaalisen parisuhteen romanttista tarinaa. Tässä esimerkissä aivan 

ilmeisesti lainataan heteronormatiivista romanttisen rakkauden tarinaa; toisaalta tämä lainaaminen 

uusintaa ”sen oikean” löytymisen ideologiaa, mutta toisaalta tarinaa toistetaan toisin, sillä vahva 

hetero-oletus saa särön. 
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Riviltä 3 lähtien MR:n retoriikka siirtyy oikeastaan yhdenvertaisuusdiskurssiin, jossa retorisena 

keinona toimii kansalaisretoriikka ja samat oikeudet ja velvollisuudet. ”Kansalainen” on 

kulttuurissamme eräänlainen voimakas positio, jota esimerkiksi monet presidentit käyttävät 

puheissaan. Se on eräänlaisen yhtäläisten oikeuksien tyyssija ja demokratian perusyksikkö; jokainen 

meistä on kansalainen ja kansalaisilla tulee olla samat velvollisuudet ja oikeudet. MR käyttää 

hyödykseen kolmen toistettavan asian listaa (ks. edellä, esimerkit 14 ja 16; Jefferson 2006, 2–5; 

Jokinen, Arja 1999b, 152), joka sopii tähän yhteyteen erityisen hyvin; hän käyttää retorisena 

keinonaan ”kunnon kansalaisuuden” kulttuurista positiota (rivit 4–5); ”kansalaisena työnsä hyvin 

tekee ja tota kansalaisena veronsa maksaa ja kansalaisena äänestämässä käy”. Jokainen sana 

”kansalainen” on vahvasti painotettu niin, että sana ”kansalainen” jää ikään kuin kaikumaan 

ilmoille ja se sisältää myös eräänlaisen isänmaallisen kaiun; kunnon kansalainen käy töissä, maksaa 

veronsa ja käy äänestämässä ja näiden ”kunnon kansalaisten” avulla yhteiskunta pysyy pystyssä. 

Tästä on aistittavissa myös eräänlainen yhteisöllinen vivahde; kun jokainen yhteiskunnassa tuo 

”kortensa kekoon”, niin jokaiselle kuuluu myös yhteinen hyvä, yhteiset oikeudet (rivit 5–6); ”niin 

ajattelee että tota eikä tähän kuulu sitten kuka nää kansalaisvelvollisuudet on täytetty ni 

jonkinnäköset oikeudet”. MR on siirtynyt tässä puhumaan ”kansalaisen position” äänellä; 

kansalainen on eräänlainen ”yleinen toinen”, kuka tahansa saman kulttuurin jäsen. ”Kansalainen” 

ajattelee, että kun täyttää kansalaisvelvollisuudet, siihen kuuluu myös oikeudet. Tässä todentuu 

jälleen kerran myös esimerkin 15 yhteydessä tekemäni huomio siitä, että oikeudet ja velvollisuudet 

esiintyivät lähes aina tiiviissä yhteydessä; tasa-arvoon rakennettiin kaksinapaiseksi kattamaan sekä 

oikeudet että velvollisuudet. MR siirtyy tässä puhumaan kansalaisen intresseistä kansalaisen 

äänellä, johon hänen omakohtaiset intressit eivät vaikuta.  

  

MR käyttää retorisena keinonaan kulttuurisesti uskottavia positioitumisia; ensin hän lainaa 

romanttisen rakkauden ja parisuhteen muodostamisen huippua ja sitten isänmaallisuuteen ja 

yhteisöllisyyteen vetoavaa yhteiskunnan perusyksikön, kansalaisen positiota, johon kuuluvat sekä 

kansalaisvelvollisuudet että kansalaisoikeudet. Hyvin usein kulttuurisesti vakuuttavat puheenvuorot 

tukeutuvat enemmän kuin yhteen kulttuuriseen tärppiin; monipuolinen argumentointi tarjoaa 

”jokaiselle jotakin” aivan eri tavalla kuin yhden ainoan diskurssin jatkuva toistaminen. 

Mielenkiintoinen havainto tässä esimerkissä oli myös, miten ohjelmaan orientoituminen vaati 

kaapista ulostulemisen sinkkuna ja sinkkuna oleminen taas oli selontekovelvollisuudenalainen 

ohjelmaan osallistumiselle ja omille potentiaalisille avioitumishaluille. 
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Esitin tämän luvun alussa otteen Raamatusta, jossa puhutaan rakkaudesta. Tulkintani mukaan 

vaikka romanttisen rakkauden ideaali ei ainoastaan esiinny kristityissä kulttuureissa, se 

(heteronormatiivinen) romanttisen rakkauden ideaali, joka valtakulttuurissamme yhä edelleen 

vaikuttaa, lainaa hyvin pitkälti juuri Raamatun rakkauskäsitettä. Tätä selittää yhden ainoan 

kumppanin löytämisen ideaali, yksiavioisuus, ydinperhe ja heteronormatiivisuus sekä kliimaksina 

romanttisen rakkauden huipentuma, avioliitto, joka on kristinuskon (konservatiivisen tulkinnan) 

ideaalissa nimenomaan naisen ja miehen välinen. Myös Kaskisaaren (1997, 250) ja Lahden (2006) 

mukaan romanttisen rakkauden diskurssi, johon homoseksuaalisen parisuhteen puoltajat puheessaan 

vetoavat, on loppujen viimeksi palautettavissa (heteroseksuaaliseen) avioliittoon. Tässä näkyy siis 

kristinusko- ja raamattudiskurssin sekä rakkaus- ja tunnediskurssin yhteen kietoutunut suhde. 

Toisaalta romanttisen rakkauden diskurssi lainaa kristinuskon rakkauskäsitettä mutta toisaalta myös 

liberaalissa kristinusko- ja raamattudiskurssissa vedottiin rakkauteen, jolle kaikki muut Raamatun 

lait ja käskyt rakennettiin alisteisiksi.  

 

Eivätkö homo-, lesbo- ja biseksuaalit sitten voi tuntea ”aitoa” romanttista rakkautta, jos se kerran on 

”alun perin” rakennettu heteroseksuaalisille ehdoille? Tulkintani mukaan itsessään se, että 

romanttisen rakkauden diskurssi on lainattavissa paljastaa, että ei ole mitään aitoa tai 

alkuperäistä, vaan se on aina jo lainattua. Sanonnan ”minä rakastan sinua” performatiivinen voima 

tulee siitä, että sitä on toistettu niin lukemattomat kerrat niin lukemattomissa yhteyksissä (Butler 

1995, 205; Kaskisaari 2003, 7; 2000, 79–85). Väitän, että romanttisen rakkauden ideologia – niin 

hetero- kuin lesbo-, homo- ja biseksuaaleilla – rakentuu toistotekoina (Butler 2006, 230–231; 

Crawley & Broad 2008, 548; Rossi 2003, 12–13).”Tosi rakkaus” on voimakas diskursiivinen 

linnake, sillä sitä pidetään eräänlaisena esidiskursiivisena tilana, jonakin, joka ylittää kulttuurillisen 

ymmärryksen piirin, vähän samalla tavoin kuin luonnollisuusdiskurssissa luonto rakennetaan 

joksikin ennen inhimillistä toimijuutta edeltäväksi. Tämän romanttisen rakkauden ideologisuuden ja 

sosiaalisen rakentuneisuuden paljastaminen ei tarkoita, että romanttisen rakkauden tunteminen olisi 

jotenkin väärin tai huono asia – päinvastoin – kyse on vain siitä, että samalla tavoin kuin sukupuoli, 

seksuaalisuus ja minuus yhteen kietoutuneina, myös romanttinen rakkaus (joka perinteisesti on 

tarkoittanut heteroseksuaalisen ilmentymän kliimaksia) on yhtälailla sosiaalisesti tuotettu, eletty, 

tehty, koettu ja toistettu.  

3.8 Poissaoloja 
 



 144  

”Ei ole olemassa yhtä, vaan useita hiljaisuuksia, ja ne kuuluvat erottamattomasti niihin 

strategioihin, jotka ovat diskurssien perustana ja läpäisevät ne.” 

Foucault 1999, 26 

 

Olen jo muutamaan otteeseen (ks. edellä, esimerkit 5 ja 13) viitannut Bruno Latourin ja Steve 

Woolgarin tiedon asteen hierarkiaan. Heidän mukaansa tiedon asteen hierarkiassa vahvin tapa 

esittää joku väite on presuppositio eli julkilausumaton edellytys (Potter 1996a, 112; Woolgar 1988, 

69–72; Vuori 2004, 104). Ajattelen Foucault’n (ks. lainaus edellä) tavoin, että hiljaisuuksia on 

monenlaisia ja niillä myös tehdään asioita (ks. myös Doty 2000, 3; Kaskisaari 2003, 10). 

Mielenkiintoista on, että itse asiassa molemmista – sekä heteroseksuaalisuudesta että homo- bi- 

lesboseksuaalisuuksista – vaietaan; edellistä koskeva hiljaisuus tuottaa heteroseksuaalisuutta 

itsestään selväksi ja jälkimmäistä koskeva hiljaisuus taas kätkee homoseksuaalisuutta (Salonen 

2005, 43–44). Eve Kosofsky Sedgwick (1990) puhuu lesbo-, bi- ja homoseksuaalisuuden 

”kaapittamisesta”72; heteronormista poikkeavia olemisen muotoja aktiivisesti kaapitetaan, 

hätistetään pois ymmärrettävyyden piiristä. 

Käsittämättömiä puheenvuoroja: ”Pitäkää avioliittoonne, sanovat monet” 

Päinvastoin edellä esittämälleni kaapittamiselle, queer on nykyään myös muodissa; queer-viitteiden 

suosio mainonnassa, mediassa, televisio-ohjelmissa, elokuvissa ja kirjallisuudessa on lisääntynyt 

huimaa vauhtia, kun niiden on havaittu kiinnittävän yleisön huomiota antamalla eksoottista lisäväriä 

ja pikanttia tehostetta (Karkulehto 2007, 13–17; 2001; Mistry 2000; Roseneil 2000, 37–38; Rossi 

2007, 122–124; 2005; 2003, 152–157; Sender 2004, 1–2). Roseneil (2000) näkee nämä vaikutteet 

merkkinä queer-asenteen kulttuurisen arvostuksen noususta (emt, 38–39). Asia on mahdollisesti 

myös näin, mutta toisaalta voisi sanoa, että markkinoinnissa tuotetaan usein vain normatiivista, 

tunnistettavaa homokansalaisuutta (Hennessy 1995, 176; Mäkinen K. 2008; Sender 2004, 23; 

Walters 2001, 10). Hyvä esimerkki homouden stereotypisoivasta, heteronormatiivista kulttuuria 

enemmänkin pönkittävästä esittämisestä on suosittu, viidestä homomiehestä kertova ”Sillä 

Silmällä” -tositv-sarja73, jossa heteronormista poikkeavaan asemaan pääsevät vain hallitut, tv-

                                                
72 Kaappi-metaforalla on yleisesti tarkoitettu erityisesti homo-, lesbo- tai biseksuaalisuuteen liittyvää salaisuutta; se on 
eräänlainen vertauskuva heteronormatiivisen kulttuurin harjoittamalle syrjinnälle. Seksuaalisuuden lisäksi kaappi-
metaforaa on alettu käyttää laajemminkin kuvaamaan salaamisen ja paljastamisen dialektiikkaa. (Pakkanen 2007, 15.) 
73 TV-sarjaa Sillä silmällä analysoinut Katariina Mäkinen (2008) tarkastelee sarjan homomiehiä eräänlaisina valmiina, 
menestyksekkäinä ”minäbrändeinä”. Vaikka sarjan kautta heteronormi saa säröjä, sarjan genre kuitenkin vahvistaa 
hierarkkista homo–hetero -vastakkainasettelua sekä yhdistää homomiehet kulttuurissamme yleensä feminiiniseksi 
piirteeksi luokiteltuun kuluttamisen ideologiaan rakentuen siten heteroseksististen käytäntöjen varaan. Lisäksi 
heteronormista poikkeamia ruumiillistaa nimenomaan vauraiksi, keskiluokkaisiksi, trendikkäiksi ja nuoriksi 
luokiteltavat homomiehet. Homouden läsnäolosta huolimatta ohjelma oikeastaan vahvistaa heteroseksuaalisen 
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kelpoiset, epäpoliittiset ja ymmärrettävissä olevat homoidentiteetit. Jos ja kun heteronormista 

eroavat olemisen muodot siis pääsevät päivän valoon, se tapahtuu heteronormatiivisilla ehdoilla ja 

kaapittaminen oikeastaan syvenee koskemaan ei-tunnistettavaa homokansalaisuutta.  

 

Homoseksuaalisuuden ideaalikuvasto pätee myös oman aineistoni kohdalla; Homoiltojen kuvastoon 

mahtuvat vain ne lesbo-, bi- ja homoseksuaalit, jotka haluavat mukautua tai ainakin puolustaa 

mukautumista, yltä päältä heteroseksuaalisiin arvoihin; heteroseksuaaliseen ydinperheen 

ihanteeseen (ks. Berlant & Warner 1998; Butler 2002, 16). Homoilloissa kysytään, pitäisikö bi-, 

homo ja lesboparien saada rekisteröitymis- tai avioliitto-oikeus ilman, että kysytään, minkä takia 

juuri nämä asiat ovat haluttavia, minkä takia juuri parisuhteen virallista tunnustamista ja 

ydinperheen muottia yhteiskunnassamme arvostetaan ja suositaan.  Vaikka Homoillat itsessään 

rikkovat heteronormatiivisuutta, ne asettavat homoseksuaalisuuden tiettyyn, heteroseksuaaliselle 

kulttuurille ymmärrettävään muottiin ja unohtavat samalla toisenlaiset, täysin ydinperheen 

ideologiasta pois jättäytyvät olemisen muodot. Uusintamalla yhä uudelleen sulautumishalua 

heteronormatiivisen ydinperheen arvoihin, queer-elämäntapoihin olennaisesti kuuluvat ei-

yksiavioiset seksuaalikäytännöt, ystäväverkostoissa ja yhteisöissä elävien intiimi- ja 

huolenpitosuhteet ovat jääneet ilman tunnustettua asemaa (Halberstam 2005, 1–2; Kuosmanen 

2007a, vii).  

 

Vuoden 2010 Homoillassa sattui yksi mielenkiintoinen ote, jossa tunnustuksellisuutta hienoisesti 

kritisoitiin. Seuraavassa esimerkissä (22) puhujana toimii Mikko Roiha (MR). 

  

 1 MR: ..haluan muistuttaa myös siitä että kun puhutaan adoptio-oikeudesta ja (0.5) öö avioliitosta  
 2 niin on hirvee määrä homoja ja lesboja jotka kokee sen porvarillisen yhteiskunnan  
 3 pönkittämisenä> (0.7) eli et tää ei suinkaan ole välttämättä niinkun (1.0) et pitäkää (0.5)  
 4 avioliittonne (0.5) sanoo monet 
 5 JN: mutta nyt puhutaan täst homokammosta  
 6 MR: puhutaan 
 7 yleisö: @heh heh@ (erityisesti JM:n ääni kuuluu) 
 
Esimerkki 22. Tunnustuksellisuuden kritisoiminen, vuosi 2010 

                                                                                                                                                            
”tosimies” -normin paremmuutta suhteessa feminiiniseen homonormiin. (Emt.; Sender 2004, 16.) Toisella tavalla 
heteronormatiivisia arvoja pönkittävästä homoseksuaalisuuden esittämisestä löytyy esimerkki suositusta 
saippuasarjasta, Salatuista Elämistä. Kalle -hahmoa analysoituaan Ilona Virtanen (2002) havaitsi, että Kalle esitettiin 
”aivan tavalliseksi homoksi”, maskuliiniseksi nuoreksi mieheksi, joka ei vaikuta eroavan heteroseksuaalisista 
ystävistään muuten kuin homoseksuaalisuutensa perusteella (emt, 22). Henkilöhahmo valjastetaan noudattamaan 
auttamattomasti heteroseksuaalisen romanttisen rakkaustarinan genreä, joka toimii mittarina myös ”hyvän ja pahan 
homoseksuaalin” erottelemisessa (emt, 27–29). Kuten luvussa (3.7) totesin, myös omassa aineistossani näkyy, miten 
nais- ja miesparien oikeuksia puoltavien argumenteissa esiintyy romanttisen rakkauden diskurssi.     
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MR:n ensimmäisellä rivillä ”haluan muistuttaa myös siitä että kun puhutaan adoptio-oikeudesta ja 

öö avioliitosta” sana ”siitä” ja ”adoptio” ovat vahvasti painotettuja ja MR myös nyökkää näissä 

syvää. Sana ”muistuttaa” rakentaa hienoista arviota käytyä keskustelua kohtaan; on asioita, joita ”ei 

ole muistettu”, ja niistä pitää muistuttaa.  ”Muistaminen” viittaa ajatuksellisesti johonkin, jonka jo 

tiedämme, mutta olemme vain unohtaneet; se on vahva totuudeksi tekemisen tapa, sillä se 

implisiittisesti olettaa, että olemme jo kerran hyväksyneet tämän mielessämme olleen asian ja 

todennäköisesti myös pitäneet sitä totena; nyt se pitää vain palauttaa takaisin mieleemme. Riveillä 

2–3 ”on hirvee määrä homoja ja lesboja jotka kokee sen porvarillisen yhteiskunnan pönkittämisenä” 

ilmaisu ”on hirvee määrä” on epämääräinen passiivimuoto, joka samalla poistaa myös MR:n itsensä 

tämän ”hirveän määrän” joukosta. ”Hirveä” on vahva voimasana siihen kulttuurissamme sisältyvän 

kaksoismerkityksen takia; sillä voidaan toisaalta rakentaa negatiivista, ei hyvää, kamalaa, toisaalta 

se voi olla voimasana jopa sen vastakohdan edessä, esimerkiksi ”hirveän hyvä” tai ”hirveän 

kaunis”. Ilmaisu saa voimansa sen vastakohtaisuudesta; jos on ”hirveä määrä” ihmisiä, määrä on 

niin ”kamala”, että sen on oltava todella paljon. MR puhuu tässä ”hirveän määrä homoja ja lesboja” 

äänellä ja puolesta; he (ei välttämättä MR itse) kokevat asian ”porvarillisen yhteiskunnan 

pönkittämisenä”.   

 

Rivien 2–3 ilmaisu ”porvarillisen yhteiskunnan pönkittämisenä” sisältää tulkintani mukaan 

vaihtoehtopoliittisen, queer-viittauksen; avioliitto ja adoptio-oikeus ovat osa ”porvarillista 

yhteiskuntaa”, joka tässä saa negatiivisen kaiun. ”Porvarillinen yhteiskunta” rakennetaan joksikin 

heteroseksuaaliseksi, keskiluokkaiseksi ja ehkä valtaa omaavaksi suhteessa ”hirveään määrään 

homoja ja lesboja”, jotka määrittyvät epämääräiseksi ja ehkä myös hivenen kapinalliseksi 

vaihtoehtoryhmäksi, joka ei halua ”pönkittää” tätä ”porvarillista yhteiskuntaa”. Sana ”pönkittää” on 

myös mielenkiintoinen, sillä hyvin usein sen käytössä siihen sisältyy jokin ongelmallinen aspekti; 

esimerkiksi ”itsetunnon pönkittäminen” voi tapahtua kyseenalaisin keinoin, muiden ihmisten 

kustannuksella. ”Pönkittäminen” sisältää usein myös ajatuksen, että se, keneen tai mihin 

pönkittäminen kohdistuu, tarvitsee tätä pönkittämisestä kipeästi. Huonon itsetunnon omaava 

henkilö tarvitsee ja ehkä jopa hakemalla hakee oman itsensä pönkittämistä; samanlainen kuva 

implisiittisesti rakentuu tässä porvarillisesta yhteiskunnasta – porvarillinen yhteiskunta tarvitsee 

kaiken aikaa, että sitä tuettaisiin, ja sitä uusinnettaisiin yhä uudestaan.  

 

Rivien 3–4 ”eli et tää ei suinkaan ole välttämättä niinkun et pitäkää avioliittonne sanoo monet” alku 

on hivenen ristiriitainen; ”ei suinkaan” on varmuutta rakentava ääri-ilmaisu, kun taas heti sen 

jälkeen tuleva ”välttämättä niinkun” on tätä pehmittelevä. Tämän ristiriitainen ilmaisu ja heti sen 
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perään tuleva sekunnin tauko ounastelevat, että MR:n puheesta voi havaita hienoisen ristiriidan 

puhua monille eri yleisöille; toisaalta ohjelman formaatin kannalta olisi preferoitua, että MR 

argumentoisi avio-oikeuden puolesta – ja niin hän on ennen tätä otetta ohjelmassa tehnyt – mutta 

toisaalta hän puhuu myös porvarillista yhteiskuntaa vastustavien ”hirveä määrä homoja ja lesboja” 

suulla. Tämän ristiriidan ratkaisemiseksi MR turvautuu riveillä 3–4 suoraan lainaukseen; ”et pitäkää 

avioliittonne sanoo monet”. Suoran lainauksen avulla MR häivyttää oman toimijuutensa; vain 

raportoimalla ”monien” sanoja, MR ei itse varsinaisesti liittoudu tai ”ota kantaa” itse sanottuun (ks. 

Goffman 1981, 144–145; Jokinen, Arja 1999b, 137; Sacks 1992b, 309–310).  

 

Riveillä 5 tapahtuu erittäin mielenkiintoinen juontajan puheenvuoro ”mutta nyt puhutaan täst 

homokammosta”. Tämä on toinen niistä hyvin harvoista kohdista (ja ainoa vuonna 2010), jossa 

juontaja antaa näkyvän palautteen keskustelijoiden puheenvuoroihin74. Sana ”mutta” antaa heti 

ymmärtää, että JN:n suhtautuminen MR:n kommenttiin on jollain tapaa problemaattinen; ”mutta nyt 

puhutaan täst homokammosta” rakentaa arviota, joka kohtelee MR:n puheenvuoroa jollain tapaa 

joukkoon kuulumattomana tai kuvaan sopimattomana. JN rakentaa MR:n puheenvuorosta ei-

relevanttia, ei-ymmärrettävää kyseiseen kontekstiin ja MR:n rivin 6 ”puhutaan” hyväksyy tämän 

kurinpalautuksen. Yleisöstä raikuu tämän jälkeen nauru ja JN jatkaa antaen puheenvuoron 

seuraavalle. Naurun avulla MR:n puheenvuorosta rakentuu niin käsittämätön, että se on suorastaan 

huvittava; se rakentuu ”hassuksi jutuksi”, jonka voi kuitata naurulla. Mielenkiintoinen yksityiskohta 

on, että JM:n nauru kuuluu kaikkein vahvimmin; juontajat tavallaan tukevat tässä toisiaan; JN 

hoitaa kurinpalautuksen ja JM toimii taustatukena. Tähän pieneen säröön ei Homoillassa enää 

palata, vaan se on niin kuin sitä ei olisi sanottukaan, se ikään kuin unohtuu jonain liian 

käsittämättömänä. 

 

Tästä esimerkistä on tulkittavissa, et muut kuin bi-, homo – ja lesboparien avioliittoa joko 

puolustavat tai vastustavat kannanotot rakentuvat tai ne aktiivisesti rakennetaan Homoiltojen 

formaatin kannalta käsittämättömiksi, ei ymmärrettäviksi. Jo MR:n puheesta itsestään huokui tämä 

ristiriita; hän minimoi liittoutumisen asteensa ”hirveä määrä homoja ja lesboja” -ryhmän kanssa 

käyttämällä suoraa lainausta heidän puheenvuorostaan toimien näin vain heidän puheensa 

referoijana. 

                                                
74 Vuoden 1996 Homoillan aivan alussa JM puuttuu Lauri Jakkilan (LJ) puheenvuoroon, jossa otetaan ”Raamatullinen 
kanta” esiin. JM sanoo ensin ”jos nyt pysytään nyt tässä asiassa kuitenkin jos nyt vähän tätä keskustelua rytmittää” ja 
vielä (LJ:n kuitenkin jatkaessa puhumista Raamatusta): ”no me palaamme näihin raamatullisiin asioihin mut jos 
puhutaan nyt täst käytännön asiasta eli perimisasiata”. Suorien puuttumisten ohella juontajat kuitenkin implisiittisesti 
esittävät arvioita keskustelijoiden puheenvuoroista hyvin paljon. 
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Homoylpeys vai pervohäpeä? ”Ihmisenä totta kai meidän kaikkien täytyy hyväksyä 
homot” 

Postmodernille ajattelutavalla tyypilliseen ei-perustahakuiseen tapaan monet teoreetikot ovat 

erotelleet homoseksuaalisen identiteetin ja homoseksuaalisiksi tulkittavissa olevat teot tai 

käyttäytymisen tuoden esiin, että käsityksemme hetero- homo- ja biseksuaalisuuksista erillisinä 

identiteetteinä on suhteellisen uusi ilmiö (ks. edellä, luku 1.2; Foucault 1999; Hekanaho 2010, 150–

152; Jagose 1996, 10–15, 17, 72; Karkulehto 2006, 49–50; Katz 1995, 13–14, 19; Lehto & Kovero 

2010, 17; Lehtonen J. 1997, 22; vrt. Bray 1995, 84–85; Hankamäki 2004, 116). Tämä käsitteiden 

historiallisen ja sosiaalisen rakentuneisuuden paljastaminen on ollut voimaannuttavaa monessa 

mielessä, se on esimerkiksi tarjonnut pohjan liberaalille Raamatuntulkinnalle (ks. edellä, luku 3.6) 

esittäen että se, mitä Raamatussa puhutaan homoseksuaalisuudesta tai luonnonvastaisuudesta ei 

välttämättä ole verrattavissa siihen, miten ymmärrämme lesbo-, homo- ja biseksuaalisuuden tänä 

päivänä.  

 

Toisaalta nykyään, kun identiteetin käsite tuntuu pysyvän hyvin olennaisena kiinnittymisen 

kohteena, homoseksuaalisiksi kulttuurissamme tulkittavissa olevien tekojen ja homoseksuaalisen 

identiteetin toisistaan erottaminen voi olla myös ongelmallista. Michael Warner (1999) kirjoittaa, 

että ennen kuin ”poikkeavuuksia” alettiin kategorisoida stabiileiksi identiteeteiksi, valtaväestöstä 

eroavat teot, esimerkiksi ”sodomia”75, oli synnillinen teko, johon kuka tahansa saattoi ”langeta” 

(emt, 28). Teko itsessään oli häpeällinen, ei henkilö, joka sitä suoritti tai hänen identiteettinsä. 

Erwing Goffamanin (1963) stigman käsitettä käyttäen Warner (emt.) kuvaa, miten nykyään, 

homoseksuaalisten identiteettien aikana, pelkkien tekojen sijaan koko homoseksuaalinen identiteetti 

on stigmatisoitu, siitä on tullut ”pilaantunut” (Goffman 1963, 31; Warner 1999, 28). Kun 

”tavallinen” häpeä, joka voi ”sattua kenelle tahansa”, menee ohi, stigma on ihmisessä itsessään. 

Ihmisestä, joka häpeää tulee eräällä tavalla itse häpeä, häpeän ruumiillistuma. 

 

Tästä on Warnerin (1999) mukaan seurannut, että homoliikkeen sisällä on haluttu erottaa 

seksuaalinen identiteetti, esimerkiksi homoseksuaalinen identiteetti homoseksuaalisista teoista 

(seksistä); persoona hänen teoistaan (emt, 29). Identiteetin erottaminen teoista niin, että 

identiteetistä on haluttu karistaa pois häpeälliset teot, on Warnerin mukaan monissa tapauksissa 

johtanut (seksuaalisten) tekojen häpeän vahvistumiseen. Hänen mielestään homoliike on liian 

                                                
75 Sodomialla on yleisesti ottaen tarkoitettu ”luonnotonta” seksuaalista kanssakäymistä avioliiton ulkopuolella. Monissa 
maissa se oli ennen vanhaan rikosnimike, jonka perusteella homoseksuaaleja syytettiin. (Ks. Munt 2008, 31–32.) 
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monin tavoin julistanut vain identiteetin ylpeyden politiikka seksuaalisen häpeäpolitiikan sijaan. 

(Emt, 31.)  

 

Tämän ”samojen oikeuksien” kunniallisuuspolitiikkaa ajavan homo- ja lesboliikkeen (joka 

Homoilloissakin on hallitsevasti läsnä) vastakaiuksi on syntynyt queer-poliittisista lähtökohdista 

pervohäpeän76 käsite, joka sai alkunsa juuri homonormatisoitumista vastustavasta aktivismista 

(Hekanaho 2010, 154; Julkunen 2010, 254–255; Kekki 2006b, 135–137). Sedgwick (2009/1993) on 

ensimmäisenä ottanut esiin häpeän potentiaalisia hyödyllisiä ja yhdistäviä piirteitä. Hänen 

mukaansa queer-performatiivisuuden ajatteleminen yhteydessä häpeään avaa paljon uusia ovia 

identiteettipolitiikassa. Hänen mukaansa poliittiset strategiat, joiden tarkoituksena on poistaa häpeä, 

eivät voi toimia niin kuin ne väittävät toimivansa. (2009, 58–61; ks. myös Munt 2008, 4, 80–103.) 

Myös David Halperin & Valerie Traubin (2009) esittävät, että homoylpeys ei ole missään vaiheessa 

täysin pystynyt karistamaan häpeän rippeitä itsestään eikä homoylpeyden käsite edes tule 

ymmärrettäväksi ilman viittausta homohäpeään (emt, 3–4).  

 
Havaitsin aineistostani, että homo-, bi- ja lesboliikkeiden kunniallisuuspolitiikan ohella myös bi-, 

lesbo- ja homoparien avioliitto- ja adoptio-oikeutta – varsinkin kristinusko- ja raamattudiskurssia 

lainaavat – vastustavat argumentit perustuivat usein ajatukseen lesbo-, bi- ja homoseksuaalisen 

identiteetin ja bi-, lesbo ja homoseksuaalisten tekojen, erottamisesta. Vaikka tavoitteet näiden 

kahden välillä eroavat radikaalisti, molemmissa logiikka toimi kutakuinkin samalla tavalla; 

molemmissa seksuaalisia tekoja rakennettiin ajatuksellisesti (negatiivisella tavalla) häpeälliseksi 

(samojen oikeuksien homo- ja lesboliikkeet) tai synniksi (homo-, bi- ja lesboparien avioliitto-

oikeuden vastustajat). Argumentointi vastustajien puolelta rakentui ajatuksellisesti samalla tavalla, 

kuin jo (esimerkiksi) esimerkissä 1 esitin useiden heteroseksistisen tai rasististen kommenttien 

rakentuvan, tyyliin ”Minulla ei ole mitään lesbo-, bi- tai homoseksuaaleja vastaan ihmisinä, mutta 

heidän tekojaan en hyväksy”. Tässä lesbo-, homo- ja biseksuaalisuus hyväksytään kuitenkin vain 

näennäisesti, sillä ”homoseksuaaleja tekoja” ei haluta näkyviin, julkisen piiriin.  

 

Seuraava esimerkki (23), Pentti Oinosen (PO) kommentti, on tämänkaltaisesta retoriikasta hyvä 

esimerkki. 

 

                                                
76 Häpeäaktivistit kritisoivat homo- ja lesboliikkeen homonormatisoitumista, joka ilmenee esimerkiksi kaupallistuneessa 
Gay Pride -juhlinnassa ja siihen liittyvässä ”positiivisten representaatioiden” politiikassa. Pervohäpeä -aktivistien 
tarkoituksena on kyseenalaistaa yhteiskunnan konservatisoitumista, homonormatiivisuutta sekä homo- ja lesboliikkeen 
omaksumaa assimilaatiopoliitikkaa. (Hekanaho 2010, 154; Julkunen 2010, 254–255.)   
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 1 PO: ..ihmisinä (0.5) totta kai meidän kaikkien (1.0) niin (0.5) toimittajan (0.5) kun (.) minunkin  
 2 täytyy (1.5) hyväksyä homot (0.5) mutta (0.5) heidän tapojaan ei ole pakko hyväksyä>  
 3 JM: miksi ei  
 4 PO: itse olen pitänyt puheenvuoroni (1.0) ja (.) esittänyt näkemykseni (0.5) uskonnollisen (0.5)  
 5 vakaumukseni pohjalta (0.5) ja olen perustanut nämä kaikki (0.5) puheenvuoroni (0.5)  
 6 henkilö (.) kohtaisen uskoni pohjalle  
 
Esimerkki 23. Ihmisen identiteetin ja tekojen toisistaan erottaminen, vuosi 2010 

 

Rivien 1–2  ”ihmisinä totta kai meidän kaikkien niin toimittajan kun minunkin täytyy hyväksyä 

homot” rakentuu universaalille pohjalle, jonka kaikki voivat allekirjoittaa; ilmaisussa ”totta kai 

meidän kaikkien” vaikuttavat sekä ääri-ilmaisun muoto että yhteisen ”me -rintaman” luominen. Se 

myös ennakolta torpedoi PO:n näyttäytymistä homofobisena; tämän pohjan jälkeen hyvin 

ongelmallinen ja heteroseksistinen argumentti voidaan sanoa ikään kuin niin, että se edelleen 

tulkitaan PO:n ”ei homofobisesta” asettelusta käsin; tähän perustuu ”en ole rasisti, mutta..” -

argumentoinnin asettelu (ks. Lehtonen M. 2009, 111–112; Potter & Wetherell 2008, 126–127).   

 

Sanoessaan ”niin toimittajan” PO nyökkää JM:aa päin ”kuin minunkin” katsoo hieman alas 

(”itseään”) päin ja hänen päänsä nyökkäilee hieman puolelta toiselle. Viitatessa ”toimittajaan” PO 

tavallaan rakentaa konkreettisesti ”me-henkeä” erityisesti juontajan kanssa, mikä on hyvin 

epätavallista aineistossani. Tämän vakuuttamisen tavan voima nousee tulkintani mukaan siitä, että 

juontajia pidetään tavallisesti ”neutraaleina” kysymyksien asettelijoina ja keskustelun ylläpitäjinä 

(ks. Aslama 1998, 162; Clayman 1992, 163) ja asettamalla itsensä juontajan kanssa ”samalle 

viivalle” myös PO saavuttaa ajatuksellisesti osan juontajuuteen yleensä liitetystä neutraaliudesta.  

Rivin 2 kommentin loppu tulema ”mutta heidän tapojaan ei ole pakko hyväksyä” pohjaa hyvin 

ongelmalliselle asettelulle, että ihminen ja hänen tekonsa tai ”tapansa” olisivat toisistaan 

erotettavissa. Tämä asettelu kuitenkin mahdollistaa sen, että hyvin homofobisia argumentteja 

voidaan esittää joutumatta selontekovelvolliseksi, sillä itse ”homoja” ei ole tuomittu, ”homot 

ihmisinä” on hyväksytty. Tämä perustuu julkisen siistimiselle heteroseksuaaliseksi ja lesbo-, bi- ja 

homoseksuaalien henkisesti väkivaltaiselle kaapittamiselle; ”olkaa” vain rauhassa homoja, kunhan 

ette ”tee” sitä mitä olette.  

 

JM:n rivin 3 kysymys ”miksi ei” on aineistossani juontajille tyypillinen miksi–siksi -vastausten 

kalastelu, joka perustuu oletukselle, että mielipiteet on aina voitava perustella järjellisiksi (ks. Grice 

1975, 46). PO:n rivien 4–5 vastaus rakentaa hänestä syyntakeetonta vetoamalla omaan 

henkilökohtaiseen uskoon ”itse olen pitänyt puheenvuoroni ja esittänyt näkemykseni uskonnollisen 
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vakaumukseni pohjalta”. Tämä on uskottava tekemisen tapa ja se ennalta ehkäisee PO:ta myös 

joutumasta selontekovelvolliseksi puheistaan, sillä jokaisen ”henkilökohtaista vakaumusta” 

pidetään kulttuurissamme yksityisasiana, jota myös tulee kunnioittaa. PO ei tavallaan ”voi” mitään 

sille, mihin hän uskoo; hän ei ole keksinyt uskoaan homofobisesta asenteesta käsin, vaan hänen 

uskonsa on, mikä on, ja hänen ”vakaumuksensa pakottaa” toimimaan tietyllä tavalla ja uskonsa 

mukaan toimimista myös arvostetaan kulttuurissamme (ks. Ahonen 2009, 169). PO lisää tämän 

”henkilökohtaisen uskonsa” kattamaan myös tulevia puheenvuoroja, riveillä 5–6 ”ja olen perustanut 

nämä kaikki puheenvuoroni henkilökohtaisen uskoni pohjalle”; näin ketään ei voi myöskään PO:n 

tulevia kommentteja asettaa selontekovelvolliseksi, sillä myös kaikki hänen tulevat puheensa on 

tulkittava ”hänen henkilökohtaisen uskonsa” lävitse.   

 

Tässä PO:n esimerkissä henkilön ja hänen tapojensa tai tekojensa retorinen erottaminen mahdollisti 

position, jossa heteroseksistisiä ilmaisuja pystyttiin laukomaan joutumatta niistä 

selontekovelvolliseksi. Tätä tuki myös ”henkilökohtaisen uskon” muurin taakse suojautuminen. 

Tämänkaltainen asettelu esiintyi yksinomaan vuonna 2010, mikä tietysti herättää kysymyksiä, onko 

homofobiasta todella päästy, vain muotoillaanko se vain uuteen, retorisesti korrektimpaan muotoon. 

Se, että lesbo-, bi- ja homoseksuaalit voisivat ”olla” mitä ovat, mutta eivät kuinkaan ”harjoittaa” 

omaa identiteettiään on hyvin ongelmallinen asettelu; aivan samalla tavoin voitaisiin 

heteroseksuaaleille sanoa, että ”te ette saa toteuttaa identiteettiänne”, eli esimerkiksi mennä 

naimisiin. On selvää, että ihmisen ja hänen tekojensa erottaminen on mahdollista vain 

puheentasolla, retorisena, heteroseksistisiä puheenvuoroja oikeuttavana asemoitumisena. 

4 Yhteenvetoa, tulkintaa ja pohdintaa 
Tämän yhteenvetomainen luku on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa 4.1 vedän yhteen 

edellä analysoimani diskurssit sekä esitän niitä koskevia yleisiä pohdintoja ja ajatuksia. Esitän 

diskurssien yleisyyttä Homoilloissa esittävän taulukon, mutta tähän liittyen on hyvä kuitenkin 

korostaa, että tarkoitukseni on vain tätä erityistä tapausta – vuosien 1996 ja 2010 Homoiltoja – 

koskeva vuosien välinen vertailu, ei missään nimessä yhteiskuntaan yleisesti siirrettävä yleistys. 

Tästä huolimatta Homoiltojen keskustelijoilla on kuitenkin erityisen suuri vaikutus yhteiskunnassa 

elävien homo-, lesbo- ja bi-parien elämään, sillä keskustelussa on mukana yhteiskunnassamme 

päättävässä asemassa olevia henkilöitä. On hyvä myös huomioida, että näin lyhyissä keskusteluissa, 

myös yksittäisillä persoonilla oli hyvin suuri vaikutus joidenkin diskurssien yleisyyteen; jotkut 

keskustelijat saattoivat esimerkiksi toistaa samaa diskurssia hyvin moneen kertaan Homoillan 

aikana. Vakuuttamisen keinoja en enää tutkielman suppeuden vuoksi kertaa tässä yhteenvedossa, 
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mutta niiden yleisyyttä koskeva taulukko on tutkimukseni liitteenä (Liite 5). Luku 4.2 koostuu 

yleisestä pohdinnasta ja keskustelusta; tarkoituksenani on rakentaa omaa tulkintaa tekemistäni 

havainnoista suhteessa nykyiseen kulttuuriseen ja poliittiseen ilmapiiriin. Viimeisessä luvussa 4.3 

esitän tutkimuksen kriittistä arviointia sekä jatkotutkimusehdotuksia. 

4.1 Vuosien 1996 ja 2010 Homoiltojen diskurssit  
 

 1996 2010 
Diskurssi rek. ja sis. 

adop. 
puolesta 

rek. ja sis. 
adop. 
vastaan* 

yhteensä liittojen ja 
ulk. adop. 
puolesta 

liittoja ja ulk. 
adop. vastaan 

yhteensä 

Luonnollisuusdiskurssi 1 3 4 2 8 10 
Sairaus-, parantumis- 
 ja eheytymisdiskurssi 

- 2 2 - - - 

Poikkeavuusdiskurssi - 6 6 - - - 
Rikkinäisyysdiskurssi - 2 2 - 1 1 
Perinne- ja perinteinen 
perhediskurssi 

1 10 11 - 1 1 

Vastakkaisen vanhemmuuden 
diskurssi 

2  5  7 - 9 9 

Lapsen etu -diskurssi 1 - 1 6 5 11 
Avioliittoinstituution 
ja yhteiskunnan jatkuvuus-diskurssi 

- 2 2 1 8 9 

Tasavertaisuus- ja 
ihmisoikeusdiskurssi 

13 5 18 12 - 12 

Kristinusko- ja raamattudiskurssi 5 18 23 5 14 19 
Rakkaus- ja tunnediskurssi 5 - 5 5 - 5 
Queer viitteitä - - - 1 - 1 
Identiteetin ja tekojen erottaminen - 1 1 - 4 4 
Postmoderneja ja 
konstruktionistisia viitteitä 

2 - 2 1 - 1 

Psykoanalyyttinen diskurssi 4 1 5 - - - 
 
Taulukko 1. Homoiltojen diskurssit  
 
*Vuoden 1996 tein sellaisen tulkinnallisen poikkeuksen, että luokittelin Suomen Naisyhdistyksen puheenjohtaja Leena 
Löyttyniemen rekisteröitymistä ja sisäistä adoptiota vastustavien ryhmään, sillä hänen mielipiteensä suhteutuivat koko 
Homoillan ajan oikeastaan avioliitto-oikeuteen ja ulkoisen adoption kysymykseen, vaikka niistä keskusteltiin vasta 
vuonna 2010. Hänen puheenvuoronsa olivat myös tulkintani mukaan hyvin ongelmallisia suhteessa lesbo-, homo- ja bi-
parien oikeuksiin (ks. esimerkit 1 ja 9). Löyttyniemi siis todellisuudessa kannatti parisuhteen rekisteröitymisen ja 
sisäisen adoption lakia, mutta hänen puheenvuoronsa suhteutuivat enemmän vuoden Homoillan 2010 kysymyksiin.   
 
Luonnollisuusdiskurssi (ks. luku 3.1) on vahva esittämisen tapa, sillä se hyvin voimakkaasti 

rakentaa jostain asiasta esidiskursiivista, sosiaalista ja ”ihmisen kosketusta” edeltävää. Omassa 

aineistossani luonnollisuusdiskurssista nousi erityisesti esiin kaksi ulottuvuutta; luonnollinen 

luonnonjärjestyksenä ja luonnollinen (Jumalan) luomistyönä. Diskurssissa luonnollinen 

luonnonjärjestyksenä (esimerkit 1–2) luonnonjärjestyksestä rakennettiin jotain universaalia, 

heteroseksuaalista, jokaisen tiedettävissä olevaa asiaa, jota ei sen enempää tarvinnut selittää. 

Luonnonjärjestys oli jotain ennen sosiaalista olevaa, mikä rakensi siitä hyvin stabiilia ja ei ihmisen 
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muutettavissa olevaa kuvaa. Diskurssissa luonnollinen Jumalan luomistyönä (esimerkit 3–4) 

”Jumalalle” ja Hänen ”luomistyölleen” sysättiin kaikki voima, päätäntävalta ja siten myös vastuu. 

Rakennettiin vaikutelma, että luonnollisessa (Jumalan) luomistyönä on kyse jostain ”ihmistä 

suuremmasta” voimasta, jota ihmisten ei tule kyseenalaistaa. Tämä ajatus ihmistä suuremmasta 

voimasta hyvin vahvasti jähmetti ajatusta heteroseksuaalisuuden ”luonnollisuudesta”. 

Luonnollisuusdiskurssin moninaisuus näkyi siinä, että näiden kahden lisäksi löysin viitteitä 

luonnollinen luontoon kuuluvana-, luonnollinen geneettisenä- ja luonnollinen mahdollisuutena 

lisääntymiseen diskurssista77. Luonnollisuusdiskurssien eri osa-alueita yhdistää ajatus siitä, että 

tietty asiantila, esimerkiksi jonkun kuuluminen luontoon tai jonkin asian oleminen synnynnäistä, 

geneettistä, rakensivat hyvin vahvasti esidiskursiivista, ”ei ihmiskäsin koskettua” vaikutelmaa. 

Luonnollisuus -diskurssit olivat ennen kaikkea homo-, lesbo- ja bi-parien oikeuksien vastustajien 

keskuudessa suosittuja, mutta myös poikkeuksia löytyi; kun oikeuksien vastustajat vetosivat 

luonnonjärjestykseen ja luomiseen, oikeuksien puolustajat vetosivat luonnon moninaisuuteen ja 

homoseksuaalisuuden geneettiseen pohjaan. Huomionarvoista on, että tämä hyvin stabilisoiva ja 

deterministinen diskurssi oli paljon vahvemmin edustettuna vuonna 2010.   

 

Sairaus-, parantumis- ja eheytymisdiskurssi rakennettiin sympaattiseen ja ymmärtäväiseen muotoon 

”sairaita” homoseksuaaleja kohtaan. Sairaus ei ole kenenkään vika, ja siitä on myös mahdollisuus 

parantua tai eheytyä; rakennettiin vaikutelma, että tämä on myös bi-, lesbo- ja homoseksuaalien 

itsensä etujen mukaista. Parantumisretoriikka sisältää implisiittisesti kuitenkin hyvin rajun, 

heteroseksistisen ajatuksen, että homoseksuaalisuus ei ole heteroseksuaalisuuteen rinnastettavissa 

oleva ”terve” olotila, vaan sairaus, josta on mahdollista ja myös tulisi parantua. Esimerkin 5 

kohdalla tein myös havainnon, että muutokset seksuaali-identiteetissä eivät kovin helposti ole 

uskottavia, vaan seksuaali-identiteetti (kuten sukupuoli-identiteetti) tulee ymmärrettäväksi 

nimenomaan pysyvänä. Lohduttava havainto oli, että tätä diskurssia ei esiintynyt enää vuonna 2010 

ja vuonna 1996 sitä esiintyi vain hyvin vähän.  

 

Myös poikkeavuusdiskurssia esiintyi vain vuonna 1996 (esimerkki 6), tätä kuitenkin jo hieman 

enemmän. Poikkeavuusdiskurssi on hyvin vahva, kulttuurikohtaisesti negatiivisen konnotaation 

omaava kategoria, joka muodostuu eräänlaiseksi vastakohdaksi normaalille. Kuten luvussa 3.2 

esitin, poikkeavuus–normaali -akseli on tiiviissä yhteydessä myös luonnollisuusdiskurssiin (ks. 

myös Liite 5). Jonkun määrittäminen ”normaaliksi” ja toisen ”poikkeavaksi” on vahva retorinen 

                                                
77 Esitän luonnollisuus -diskurssien moninaisuutta kuvaavan taulukon liitteissäni (Liite 6.) 
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teko, jolla on todellista vaikutusta leiman saaneen elämään. ”Poikkeavuus” ei ole neutraali ilmaisu 

valtaväestöstä erottuvalle, vaan siihen sisältyy hyvin vahva negatiivinen, sosiaalisesti määritelty 

leima. Poikkeavuuden määritteleminen on aina myös jotenkin ulkoistavaa; poikkeavuus on jotain, 

joka ”elää keskuudessamme”, mutta joka ei ikinä ole läsnä kuin poissaolona, normaalin 

määrittäjänä.  

 

Rikkinäisyysdiskurssi (esimerkki 7) liitettiin usein kristilliseen synti-ajatteluun ja näiden yhdistyessä 

syntyi eräänlainen ajatus homoseksuaalista keskeneräisenä ja keskenkasvuisena ihmisenä verrattuna 

kypsään ja ”normaaliin” heteroseksuaaliin. Rikkinäisyys -metafora on tulkintani mukaan 

sairausleiman kaunistelua; rikkinäisyys-retoriikka sisältää jotenkin runollisen kaiun, ihmisen 

seksuaalisuus on hauras ja haavoittuvainen ja se on mennyt rikki. Myös puheeseen rikkinäisyydestä 

liitettiin tietynlainen ”ymmärtävä ote” ja samastuminen: ”kaikki meistä ovat omalla laillansa 

rikkinäisiä”. Rikkinäisyysdiskurssia harjoitti aineistossani molempina vuosina yksinomaan 

nykyinen sisäasiainministerimme Päivi Räsänen, joten tämän retoriikan käyttö oli Homoilloissa 

hyvin henkilöitynyttä. On mielestäni huomionarvoista ja hivenen jopa hälyttävää, että 

tämänkaltaista, hyvin heteronormatiivista diskurssia käyttää yhteiskunnassamme hyvin korkeassa 

päättävässä asemassa oleva henkilö. Myös Jaana Vuori (2004) ja Charpentier (2001a) havaitsivat 

aineistostaan rikkinäisyys-retoriikkaa, joka perustuu implisiittiselle ajatukselle 

homoseksuaalisuudesta keskenkasvuisena tai kypsymättömänä suhteessa heteroseksuaalisuuteen 

(Charpentier 2001a, 52–55; Vuori 2004, 109, 111–112). Rikkinäisyys-retoriikka ja puhe ”kaikkien 

seksuaalisesta perverssiydestä” myös tulkintani mukaan lainaa Sigmund Freudin psykoanalyyttista 

diskurssia ja hänen ajatustaan jokaisen potentiaalisesta biseksuaalisuudesta. Psykoanalyyttistä 

diskurssia lainattiin vuonna 1996 myös täysin vastakkaisesta näkökulmasta; Freudin ajatuksella 

seksuaalisen vietin voimakkuudesta myös puolustettiin lesbo-, homo- ja bi-parien oikeuksia. 

Tulkitsin tämän osoitukseksi Homoilloissa käytävän keskustelun intertekstuaalisuudesta ja 

psykoanalyysin hyvin vahvasta ja monimerkityksellisestä asemasta kulttuurissamme.  

 

Perinne- ja perinteinen perhediskurssia (esimerkki 8) esiintyi ainoastaan vuonna 1996. Sen voima 

perustuu ”perinne” sanan kulttuurissamme omaavaan eräänlaiseen positiivisen konnotaation; se on 

jotain, mikä on ”aina ollut” ja koska se ”on aina ollut”, sen on pakko myös olla jotain hyvää ja 

oikeaa. Se on voimakas tapa oikeuttaa jonkin asian olemassaoloa, sillä se tekee jostain asiasta 

kyseenalaistamattoman, itsessään hyvän asian. Vuonna 2010 perinnediskurssi oli vaihtunut 

avioliittoinstituution ja yhteiskunnan jatkuvuus -diskurssiin (esimerkki 9), jossa homo-, lesbo- ja bi-

parien avioliitto-oikeus rakennettiin yhteiskunnan ja/tai avioliittoinstituution jatkuvuudelle 
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todelliseksi uhaksi. Tämä argumentti on sekä erittäin hetero- että ydinperhe- ja 

avioliittonormatiivinen, sillä siinä ei rakenneta ymmärrettäväksi mitään muuta vaihtoehtoa, kuin 

että lapset syntyvät ja kasvavat naisen ja miehen välisessä avioliitossa.  

 

Lapsen etu -diskurssi, joka oli – huomionarvoista kyllä – nimenomaan vuoden 2010 Homoiltaa 

kuvaava, on hyvin moninainen ja sitä käytettiin toisilleen jopa täysin vastakkaisten asioiden 

oikeuttamiseen, mikä kertoo sen tämänhetkisestä kulttuurisesta uskottavuudesta78. Keskustelu 

kietoutui toisaalta siihen, että lesbo-, homo- ja bi-parien adoptiota vastustavien näkökulmasta lapsi 

tarvitsee kasvaakseen ja kehittyäkseen ”molempien vanhempien” – sekä isän että äidin – mallin 

(esimerkki 10), ja toisaalta adoptio-oikeutta puoltavien puolelta siihen, että ensisijaisesti lapset 

tarvitsevat rakastavat vanhemmat ja tutkimuksien perusteella sateenkaariperheiden lapsista kehittyy 

itse asiassa ”hyvällä itsetunnolla varustettuja” nuoria (esimerkki 12). Edellisessä implisiittisenä 

oletuksena on kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän erilaisuus ja vastakkaisuus; mies (isä) ja nainen 

(äiti) ovat toisilleen vastakkaisia ja toisiaan täydentäviä, eivätkä siten esimerkiksi kaksi naista, kaksi 

äitiä, voi korvata isän ja äidin rooleja vanhempina. Tämä ei ainoastaan toiseuta lesbo-, bi- ja 

homopareja vanhempina, vaan tämänkaltainen retoriikka ei myöskään kohtele ymmärrettävissä 

olevana esimerkiksi neli- tai kolmiapilaperheitä (joissa itse asiassa saattaa olla myös biologiset 

vanhemmat ovat läsnä), eikä yksinhuoltajaperheitä, joissa läsnä on kotitaloudessa vain yksi 

vanhempi. Jälkimmäisessä rakennettiin tutkimuksiin vedoten kuvaa, että ennen kaikkea lapset 

tarvitsevat rakkautta ja huolenpitoa, antoi sitä sitten hetero-, lesbo-, bi- tai homoseksuaalit 

vanhemmat. Rakennettiin ajatus, että sateenkaariperheissä kasvaa ”jopa paremmalla itsetunnolla 

varustettuja” nuoria kuin heteroperheissä.  

 

Adoptio-oikeutta vastustavien puolelta lapsen etu -diskurssissa hyvin tyypillinen retoriikka rakentui 

vastakkainasetteluun, onko kyse lasten oikeudesta vanhempiin vai vanhempien oikeudesta lapsiin 

(esimerkki 11). Tähän sisältyi kuitenkin implisiittinen oletus, että adoptio-oikeutta itselleen haluavat 

homo-, bi- tai lesboparit tavoittelevat vain tätä jälkimmäistä; vanhempien oikeutta lapseen. Tämä 

myös limittyi siihen heteronormatiivisesta lähtöajatuksesta ponnistavaan vastakkaisen 

vanhemmuuden diskurssiin; kaksi vanhempaa, ”täysi vanhemmuus”, rakennettiin tarkoittamaan 

nimenomaan miestä ja naista, ei naista ja naista tai miestä ja miestä. Adoptio-oikeuden puolustajat 

sitä vastoin vetosivat viaton lapsi vastaan ennakkoluuloinen yhteiskunta -vastakkainasetteluun, 

                                                
78 Ks. Liite 7, johon olen tiivistänyt lapsen etu -diskurssin moninaisuuden.    
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jossa lapsi rakennettiin heikoksi ja suojelua tarvitsevaksi syrjinnän rakenteita uusintavan 

yhteiskunnan ja ennakkoasenteellisten aikuisten rinnalla (esimerkki 13).  

 

Tämä lapsen ja yhteiskunnan tai aikuisten välinen vastakkainasettelu ilmeni ainakin kolmella 

tasolla. Ensinnäkin, jokainen lapsi rakennettiin luonnostaan ennakkoluulottomaksi ja vasta aikuisten 

asenteet ja heteronormatiivinen kouluopetus saivat lopulta mahdollisesti myös hänet 

ennakkoluuloiseksi. Toiseksi, rakennettiin asettelu, jossa ne lapset, jotka ovat kasvaneet tai kasvavat 

sateenkaariperheessä, eivät koe ongelmalliseksi sitä, mitä he kokevat kotona, vaan sen, että 

ennakkoluuloinen yhteiskunta ei tunnusta heidän perhettään. Kolmas, ja dramaattisin näistä on 

esimerkiksi Manne Maalismaan (esimerkki 13) rakentama viittaus lesbo-, bi- ja homonuorten 

itsemurhariskiin, jossa rakentuu vastakkainasettelu niiden lasten, jotka eivät sopeudu yhteiskunnan 

heteronormatiiviseen muotiin ja asenteellisen yhteiskunnan tai aikuisten välille; yhteiskunnan 

ennakkoluuloisuus voi ajaa nämä herkät nuoret vaikeaan masennuksen tai jopa itsemurhaan. 

 

 Esimerkissä 13 tuli esiin myös konstruktionistinen diskurssi, joka ilmeni ajatuksena puhetapojen 

uusintavasta vaikutuksesta. Konstruktionistinen diskurssi sopi kätevästi lesbo-, bi- ja homoparien 

oikeuksien puolustajille, sillä siihen sisältyy logiikka, että asenteet ovat sosiaalisia konstruktioita, 

sosiaalisesti rakennettuja – ajatus, joka tehokkaasti nakertaa perustaa deterministiseltä ajatukselta 

asenteiden pohjautumisesta johonkin ”oikeaan totuuteen”. Konstruktionististen viitteiden 

esiintyminen Homoilloissa myös vahvistaa edelleen havaintoa illoissa käytyjen keskustelujen 

intertekstuaalisuudesta ja osoittaa myös, miten myös oma työni rakentuu osaksi tätä keskustelua 

lainaamalla konstruktionistista diskurssia. 

 

Tasavertaisuus- ja ihmisoikeusdiskurssi oli molempina vuosina – 1996 ja 2010 – suosituin bi-, 

homo- ja lesboparien oikeuksia puolustavien käyttämä diskurssi, mikä osoittaa sen elinvoimaisuutta 

ja stabiiliutta.  Diskurssin voima perustuu siihen, että sitä vastaan on hyvin vaikea asettua, vaan 

kulttuurimme yleisen toisen näkökulma on tällä hetkellä (ja oli jo vuonna 1996) ehdottomasti tasa-

arvoa puoltava. Tämä johtaa siihen, että lesbo-, homo- ja bi-parien vastustajat eivät varsinaisesti 

kiellä tasa-arvodiskurssin arvoa, vaan esittävät, että homo-, bi- ja lesboparien oikeuksissa 

avioliittoon ja täyteen adoptio-oikeuteen ei ole kyse ihmisoikeuksista tai tasa-arvosta. Vuotta 1996 

(esimerkki 14) erittäin kuvaavaksi tekijäksi nousi vertailu muihin maihin; retorinen uskottavuus 

nousi tulkintani mukaan siitä, että kun pieni Suomi vuonna 1995 liittyi EU:hun ja tavallaan ”etsi 

identiteettiään” aivan uudella suhteessa muihin Euroopan maihin, muiden maiden esimerkki oli 

vahva uskottavuuden lähde. Se, että laki on ”hyväksytty muualla”, mutta ei Suomessa, rakentaa 
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tietynlaista joukkoon kuulumisen (tai kuulumattomuuden) diskurssia; myös pieni Suomi haluaa olla 

osa Eurooppaa, ja jos lakia ei hyväksytä, se jää pahasti jälkeen kehityksestä.  

 

Esimerkissä 15, vuonna 2010, Oras Tynkkynen aktiivisesti rakentaa sukupuolesta ja 

seksuaalisuudesta sattumanvaraista ja liikkuvaa; on sattumaa, mitä sukupuolta se henkilö, johon itse 

rakastuu, sattuu olemaan. Tässä esimerkissä oli myös tulkintani mukaan havaittavissa eräs vuotta 

2010 kuvaava tekijä; erittäin arkaluontoinen ja kriittinen suhtautuminen mahdollisesti rasistisia 

konnotaatioita sisältäviä ilmaisuja kohtaan. Kun Rainer Hiltunen vuonna 1996 käyttää sanaa ”rotu” 

ilman sen kummempia ongelmia, Oras Tynkkynen vuonna 2010 tekee sen käsillä tehtyjä 

lainausmerkkejä käyttäen. ”Rodusta” puhumisesta on tullut hyvin arkaa ja korrekteja tapoja puhua 

on vaikea löytää. Vuonna 1996 tämä kangertelu liittyi enemmän bi-, lesbo- ja homoseksuaaleista 

puhumiseen; ”sen kaltaisille suhteille” oli hyvin vaikea löytää nimeä. Mielestäni tämä nykyinen 

käsitteitä koskeva arkaluonteisuus on hyvin havaittavissa nykyajan mediassa käydystä 

keskustelusta; tuon tuosta saa lukea lehdistä, miten eri ryhmät ja toimijat syyttävät toisiaan 

”vihapuheista”. On tietenkin sinänsä hyvä asia, että käsitteiden voima on tullut yhä enemmän esiin, 

sillä käsitteet ja termit eivät oikeastaan koskaan ole neutraaleja, vaan aina ne kantavat 

jonkinnäköistä historiallista taakkaa. Molempien vuosien Homoiltoja kuvasi myös samojen 

oikeuksien ja velvollisuuksien retoriikka, joiden kautta tasa-arvoa käsitteellistettiin. Nämä kaksi 

tekijää esiintyvät hyvin usein aineistossani yhdessä; ottamalla retoriikkaan mukaan sekä oikeudet 

että velvollisuudet tavallaan korostetaan, että ”ei tässä olla hakemassa pelkästään etuoikeuksia”, 

vaan oikeuksiin sisältyy aina myös velvollisuuksia. Tässä retoriikassa nämä (oikeudet ja 

velvollisuudet) rakennetaan myös toisilleen vastakkaisiksi ja toisiaan edellyttäviksi; tasa-arvoisuutta 

haetaan ”sekä hyvässä, että pahassa”. 

 

Homoilloissa kristinusko- ja raamattudiskurssi oli molemmissa Homoilloissa kokonaisuudessaan 

yleisin diskurssi ja yleisin homo-, lesbo- ja bi-parien oikeuksia vastustavien käyttämä diskurssi. 

Vastustavien lisäksi siihen turvautuivat molempina vuosina kuitenkin myös oikeuksien puoltajat, 

mikä kuvastaa sen kulttuurista vakuuttavuutta ja pysyvyyttä. Tosin tässä kohtaa on vielä tietenkin 

korostettava, että ohjelmien kysymyksenasettelu kutsui hyvin vahvasti esiin Raamatullista 

näkökulmaa ja molemmissa illoissa oli vieraana hengelliseen piiriin lukeutuvia henkilöitä, kuten 

pappeja, piispoja ja raamatuntutkijoita. Tästä huolimatta raamatullista diskurssia havaitsivat 

kuitenkin myös Sari Charpentier (2001a, 46–51) ja Eero Kettunen (1999) lehtien 

mielipidekirjoituksista koostuvista aineistoistaan. Löysin Kettusen (emt, 55–59) tavoin molemmilta 

vuosilta kaksi erilaista – konservatiivisen ja liberaalin – tavan rakentaa Raamatun tulkintaa. 
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Liberaalin kristinusko- ja raamattudiskurssin rakentamista käyttivät yksinomaan homo-, lesbo- ja 

bi-parien oikeuksien puolustajat. Näissä esimerkeissä rakennettiin erityisesti kuva Raamatun 

tulkinnallisuudesta; siitä, että kaikki meistä tulkitsevat Raamattua. Kun raamatuntutkija Martti 

Nissinen vuoden 1996 esimerkissä 16 rakensi hyvin analyyttistä, Raamatun ehdoilla tapahtuvaa 

tulkinnallisuutta, pappi Leena Huovinen tarttui esimerkissä 17 vuodelle 2010 ominaisempaan vallan 

ja tulkinnan yhteen kietoutumisen rakentamiseen. Konservatiivisessa kristinusko- ja 

raamattudiskurssissa rakennettiin kuvaa Jumalan ylivoimaisesta ja vääjäämättömästä 

kaikkivaltiaisuudesta, jonka rinnalla minkäänlainen ihmisen tulkinta ei tullut kysymykseen ja 

Raamattua oli luettava sanatarkasti. Vuoden 1996 esimerkissä 18 Lauri Jakkila rakentaa Jumalan 

vallasta ja kaikki tietäväisyydestä koskevan myös aikaa; Jumala on jo lakeja asettuessaan tiennyt, 

minkälaiseksi maailma muuttuu ja siten aikaan liittyviä tekijöitä ei tule huomioida Raamattua 

lukiessa. Myös vuonna 2010, esimerkissä 19, Kimmo Janas esittää erittäin konservatiivisen otteen 

raamatuntulkintaan; Raamatulle asetetaan ehdoton mahti ja kyseenalaistamaton auktoriteetti – se ei 

ole mikään ”sudenpentujen käsikirja”, jota tulkitaan ”miten sattuu”.  

 

Kristinusko- ja raamattudiskurssissa vastustajien puolelta tuli esiin, miten hyvin heteronormatiivisia 

ja jopa homofobisia kommentteja voitiin esittää – myös vuonna 2010 – tukeutumalla Raamattuun; 

puheenvuorot usein rakennettiin Raamattuun ja Jumalan sanaan pohjaaviksi, mikä vapautti niiden 

esittäjiä vastuusta ja selontekovelvollisuudesta. Tämä konservatiivinen Raamatun tulkinta homo-, 

bi- ja lesbosuhteiden rekisteröitymistä tai avioliitto-oikeutta vastustavien puolelta kietoutui myös 

olennaisella tavalla luonnollinen Jumalan luomistyönä -diskurssiin, sillä myös Jumalan luomistyö -

diskursseissa vedottiin ensisijaisesti Raamattuun tai Jumalan sanaan. 

 

Liberaali kristinusko- ja raamattudiskurssi kietoutui taas omalta osaltaan rakkaus- ja 

tunnediskurssiin; Jumalan rakkaus nähtiin ensisijaisena asiana, kun Raamattua lähdetään lukemaan. 

Rakkaus- ja tunnediskurssi esiintyi kuitenkin myös kristinusko- ja Raamattudiskurssista erillään.  

Tulkitsin, että rakkaus- ja tunnediskurssi saa voimansa kulttuurissamme yhä edelleen vaikuttavasta 

romanttisen rakkauden ideologiasta, joka koostuu parisuhteen priorisoinnista yksin elämisen 

rinnalla, ”Sen Oikean”, pitkäaikaisen elämänkumppanin, löytämisen ihannoinnista ja ajatuksesta 

avioliitosta (heteroseksuaalisen) parisuhteen kliimaksina. Heteronormatiivisuudestaan huolimatta 

erityisesti bi-, homo- ja lesboparien oikeuksia puoltavat vetoavat romanttisen rakkauden diskurssiin 

(Charpentier 2001a, 68–71; Kaskisaari 1997, 242; Lahti 2007). Vuoden 1996 esimerkissä 20 

tulkitsin Rainer Hiltusen lainaavan juuri tätä kulttuurisesti uskottavaa sitoutumisen ja romanttisen 

rakkauden diskurssia, jossa parisuhteessa ilmenevän romanttisen rakkauden ja sitoutumishalun 
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huipentumaksi rakentuu avioliitto, tai kyseisessä tapauksessa parisuhteen rekisteröinti. Vuoden 

2010 otteessa (esimerkissä 21) Mikko Roiha puolestaan tukeutui ”Sen Oikean” löytämisen 

kulttuuriseen tarinaan. Mielenkiintoista vuoden 2010 esimerkissä oli myös, miten ohjelmaan 

orientoituminen vaati kaapista ulostulemisen sinkkuna ja sinkkuna oleminen taas oli 

selontekovelvollisuudenalainen ohjelmaan osallistumiselle ja omille potentiaalisille 

avioitumishaluille. 

 

Vaikka näissä esimerkeissä aivan ilmeisesti lainattiin ja samalla uusinnettiin tuttua, 

heteronormatiivista romanttisen rakkauden tarinaa, sitä kuitenkin myös toistettiin toisin, sillä tälle 

ideologialle ominainen hyvin vahva hetero-oletus sai särön. Esitin myös, että vaikka romanttisen 

rakkauden ideaalia esiintyy varmasti myös muissa kuin kristityissä kulttuureissa, se romanttisen 

rakkauden ideaali, joka valtakulttuurissamme yhä edelleen vaikuttaa, lainaa hyvin pitkälti 

kristinuskon ja Raamatun rakkauskäsitettä. Tulkintani mukaan kristinusko- ja raamattudiskurssin ja 

rakkaus- ja tunnediskurssin suhde on siis läpeensä molemminpuolisesti yhteen kietoutunut; 

molemmat osaltaan lainaavat toisiaan. Pohdin myös sitä, miten ”romanttinen rakkaus” saa voimansa 

siitä, miten sitä rakennetaan eräänlaisena esidiskursiivisena, yksilöllisenä tilana; jonakin, joka 

ylittää kulttuurillisen ymmärryksen piirin. Tässä siis päti hieman samanlainen ajatus kuin Luonnon 

laki- ja Jumalan laki- diskursseissa, joissa nämä lait rakennettiin yhteiskuntaa, sosiaalista 

edeltäviksi, esidiskursiiviseksi. 

 

Queer viitteitä, tunnustuksellisuuden hienoista kritisoimista tai kyseenalaistamista esiintyi 

ainoastaan vuonna 2010 ja silloinkin vain viittauksenomaisesti. Esimerkissä 22 teatterinohjaaja 

Mikko Roiha huomauttaa, että on ”hirveä määrä homoja ja lesboja, jotka kokevat sen (lesbo-, 

homo- ja bi-parien avioliitto-oikeuden) porvarillisen yhteiskunnan pönkittämisenä”. Esimerkistä on 

havaittavissa MR:n rakentama ristiriita toisaalta Homoillan formaatin ja toisaalta ”hirveä määrä 

homoja ja lesboja” suulla puhumisen välillä. Roihan kommentin jälkeen myös juontajat tehden 

yhteistyötä rajaavat Roihan viittauksen ymmärrettävyyden ulkopuolelle, genreeseen 

sopimattomaksi. Tästä esimerkistä on tulkittavissa, et muut kuin bi-, homo – ja lesboparien 

avioliittoa joko puolustavat tai vastustavat kannanotot rakentuvat tai ne aktiivisesti rakennetaan 

Homoiltojen formaatin kannalta käsittämättömiksi, ei ymmärrettäviksi.  

 

Luvussa 3.8 pohdin myös sitä, miten kun lesbo-, bi- tai homoseksuaalisen identiteetin ja lesbo-, bi- 

tai homoseksuaalisiksi tulkittavissa olevien tekojen toisistaan erottaminen on ollut monessa 

mielessä vapauttavaa, sillä on luonut pohjaa identiteettikategorioiden, kuten lesbo-, homo- ja bi-
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seksuaalisuuden historiallisuuden tarkastelemiselle (ks. edellä, luku 1.2), ihmisen identiteetin ja 

tekojen erottaminen on johtanut myös joihinkin ongelmallisiin asetteluihin. Esimerkiksi Warnerin 

(1999) mukaan homoliikkeen piirissä on haluttu erotella identiteetin teoista niin, että identiteetistä 

on haluttu karistaa pois häpeällisten tekojen leima. Tämä ”identiteetin puhdistaminen” on monissa 

tapauksissa johtanut (seksuaalisten) tekojen häpeän vahvistumiseen. Hänen mielestään homoliike on 

liian monin tavoin julistanut vain identiteetin ylpeyden politiikka seksuaalisen häpeäpolitiikan 

sijaan. (Emt, 29.)  

 

Havaitsin aineistostani, että homo-, bi- ja lesboliikkeiden kunniallisuuspolitiikan ohella myös bi-, 

lesbo- ja homoparien avioliitto- ja adoptio-oikeutta – varsinkin kristinusko- ja Raamattudiskurssia 

lainaavat – vastustavat argumentit perustuivat usein ajatukseen lesbo-, bi- ja homoseksuaalisen 

identiteetin ja bi-, lesbo ja homoseksuaalisten tekojen, erottamisesta. Tämä identiteetin ja tekojen 

erottaminen diskurssi näkyi oikeastaan selvemmin vuonna 2010; esimerkissä 23 Pentti Oinonen 

rakensi ajatuksellisesti hyvin ongelmallisen asettelun, jossa ihminen ja hänen tekonsa tai ”tapansa” 

asetettiin toisistaan erotettavissa oleviksi. Tämä asettelu rakentui tyylille; ”minulla ei ole mitään itse 

ihmistä vastaan, mutta hänen tekojaan en hyväksy”. Tämän logiikan avulla hyvin homofobisia 

argumentteja voitiin esittää joutumasta selontekovelvolliseksi, sillä itse ”homoja” ei tuomittu ja 

”homot ihmisinä” hyväksyttiin. 

 

Edellä olen pohtinut, miten Homoiltojen dialektiikka rakentuu pitkälti heteronormatiivisiin arvoihin 

tähtäävän assimilaatiopolitiikan ehdoille ja unohtaa tyystin ne ”kunniattomat” (niin homo-, bi-, 

lesbo kuin heteroseksuaaliset) ruumiit, jotka eivät halua rakentaa elämäänsä ”sen tavallisen tarinan” 

mukaisesti. Yksi tärkeä huomio on tässä kohtaa kuitenkin tehtävä. Queer-teoreettisessa ajattelussa 

on mielestäni yksi myös esimerkiksi Ken Plummerin (2007) ja Diane Richardsonin (2000) 

huomaava vaara, että se periaatteilleen vastaisesti saattaa edelleen uusintaa hierarkkisten 

vastakkainasettelujen rakentamista; tällä kertaa vastakkainasetteluksi nousevat assimilaatio vastaan 

queer tai ylpeys- vastaan häpeäpolitiikka (Plummer 2007, 388–391, Richardson 2000, 43), joissa 

jälkimmäisiä implisiittisesti suositaan. Myös David V. Ruffolo (2009) esittää, että queerin kriittinen 

suhtautuminen heteronormatiivisiin arvoihin oikeastaan sekä muodostaa että alati vahvistaa 

heteronormatiivinen–queer -vastakkainasettelua (emt, 27–29). Samantapaista teemaa pohtii myös 

Paula Kuosmanen (2007a) kysyessään, voiko esimerkiksi sateenkaariperheen äiti tai isä olla queer 

ja onko ”queer-perhe” sisäisesti ristiriitainen käsite, sillä perhe-käsitteellä implisiittisesti edelleen 

hyvin usein tarkoitetaan heteronormatiivisen mallin ydinperhettä (emt, ix–x). Hänen mukaansa 

esimerkiksi Suomessa queer-teoreettisessa keskustelussa rakennettu kulttuurinen vastakkainasettelu 
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queer-alakulttuurin ja lapsiperheen välillä ei kuitenkaan todennu sateenkaarivanhempien elämässä 

konkreettisella tasolla, sillä osa sateenkaarivanhemmista toimii esimerkiksi myös 

alakulttuuriympyröissä aktivisteina ja monet ovat aktiivisesti mukana luomassa 

sateenkaariperheiden yhteisöllistä kulttuuria. (Emt, xiv.)  

 

Vaikka olen tietoisesti halunnut tuoda esiin ja jopa korostaa sitä, miten Homoillat unohtavat tyystin 

kunniallisuuspolitiikkaan sopeutumattomat ruumiit, haluan itse kuitenkin vastustaa kunniallisuus- ja 

queer-politiikan jyrkkää vastakkainasettelua. Enemmän on kyse siitä, että kumpaakaan ei tulisi 

suosia yli toisen. Tällä hetkellä kulttuurissamme kuitenkin valitettavasti yhä edelleen vallitsee 

eräänlainen avioliiton ja ydinperheen ihannoiminen ylitse muiden olemisten muotojen ja hyvin 

usein näillä yhä edelleen implisiittisesti tarkoitetaan nimenomaan heteroseksuaalista avioliittoa ja 

ydinperhettä.  

4.2 Lopuksi: onko päästy puusta pitkälle? 
 
Suomea riepotteli vuosina 1990–1993 erittäin paha lama (ks. Kiander 2002, 47; 2001). Vaikka 

lamaa on usein ajateltu seuraavan ääriajattelua ja sisäänpäin kääntyneitä asenteita, kuten esimerkiksi 

1930-luvun yleisen pula-ajan jälkeinen Adolf Hitlerin esiinnousu todistaa (ks. Hänninen & 

Hänninen 2010, 21) näyttäisi siltä, että osasyynä Suomessa vuosien 1990–1993 lamasta 

nousemiseen oli enemmänkin avoimuus Euroopalle, tuleva potentiaalinen EU-jäsenyys (ks. Kiander 

2001, 63–63; ks. myös Keskinen & Rastas & Tuori 2009, 16–17). Vuoden 1996 Homoillasta on 

hyvin havaittavissa, miten Suomi hakee identiteettiään osana tuoretta EU-jäsenyyttään ja muiden 

maiden esimerkki, muihin maihin vertaaminen on vahvasti läsnä. Vaikka vuonna 1996 oltiin 

laillisesti takanapäin lesbo-, homo- ja bi-parien oikeuksissa, tulkintani mukaan vuonna 1996 

asenneilmapiiri oli Suomen talouden kasvun lailla avoimessa tilassa.  

 

Tulkitsen, että 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen kehitys on ollut jokseenkin päinvastainen; 

etenkin Eurooppa- ja euro- kriittisyys ja sisäänpäin kääntynyt asenneilmapiiri on lisääntynyt. 

Ymmärrykseni mukaan ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolen asenneilmapiirin sisäänpäin 

kääntyneisyyttä voi ainakin osittain perustella sanalla perussuomalaiset79. Perussuomalaisten 

alkuvuoden 2011 huima vaalivoitto on jakanut kansaa toisaalta hurmokseen ja toisaalta kauhuun80. 

Hänninen & Hänninen (2010, 55) kuvailevat: 

                                                
79 Perussuomalaisten puoluetta on kautta linjan kuvannut EU-kriittisyys (Paloheimo 2008, 46, 48; Raunio T. 2008, 187) 
80 Perussuomalaisten kannatus alkuvuoden 2011 vaaleissa oli peräti 19,05 % (edellisissä vaaleissa 2007 4,05 %) ja siitä 
se on jopa hiljalleen noussut, syys/lokakuun arvio puolueen kannatukselle on 21,7 % (YLE Uutiset/Taloustutkimus).   
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”Perussuomalaisille ”perussuomalainen” tarkoittaa heteroseksuaalia, etniseltä syntyperältään 

suomalaista, EU:hun ja Natoon kriittisesti suhtautuvaa konservatiivia, joka arvostaa kotia, 

uskontoa ja isänmaata.” 

 

Perussuomalaisten ohella myös kristillisdemokraatit, kuten myös molemmista Homoilloista on 

havaittavissa, omaavat konservatiivisen ja seksuaalivähemmistöihin kriittisesti suhtautuvan kannan 

(ks. Aamulehti 2.12.2011, A07; Hänninen & Hänninen 2010, 50–51, 159–160; Paloheimo 2008, 

50–51). Näyttäisi siltä, että uusimman taloudellisen kriisin jäljiltä asenneilmapiiri on edellisestä 

lamasta poiketen muuttunut negatiivisempaan tai sisäänpäin kääntyneempään suuntaan; mielipiteet 

ovat hyvin paljon polarisoituneet ja kaikenlainen ääriajattelu on lisääntynyt; Norjan taannoiset 

tapahtumat ovat tästä hyvä esimerkki, mutta itse olen sitä mieltä, että sama olisi aivan hyvin voinut 

tapahtua myös Suomessa81. Ilmapiirin on edelleen kärjistänyt huippuunsa EU:n velkakriisi ja 

Kreikan kansantalouden pohjamudissa kieriminen.     

 

Mutta voiko perussuomalaisia yksin syyttää asenneilmapiirin muutoksesta konservatiivisempaan 

suuntaan? EU-tuomioistuimessa julkisasiamiehenä toimivan Niilo Jääskeläisen mielestä Suomi on 

koko 2000-luvun aikana asettunut henkisesti Euroopan ulkopuolelle (Aamulehti 7.9.2011). 

Kuitenkin perussuomalaisten kannatusluku oli vielä vuoden 2003 vaaleissa 1,6 % ja myös vuonna 

2007 vain 4,1 %. (Raunio T. 2008, 202). Myös Juha Rahkonen Aamulehdessä (15.9.2011) 

huomauttaa, että vaikka perussuomalaisten suosion ja julkisen keskustelun perusteella voisi 

kuvitella, että koko Suomen kansa vieroksuu Euroopan Unionin jäsenyyttä ja omaa konservatiiviset 

asenteet myös homo-, lesbo- ja bi-avioliittoja kohtaan, kyse on enemmänkin mielipiteiden vahvasta 

polarisoitumisesta. Toisin kuin perinteinen puoluejako on mennyt82, näyttäisi siltä, että 

perussuomalaiset ja vihreät ovat tällä hetkellä Suomen poliittisen kartan ääripäissä. (Emt, A02; 

Hänninen & Hänninen 2010, 135.) Myös Homoiltojen formaatissa (jo vuonna 1996) on 

havaittavissa perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien sekä vihreiden selkeä mielipide-ero bi-, 

lesbo- ja homoparien oikeuksista.  

 

Neljässätoista vuodessa on kuitenkin paljon tapahtunut myös lesbo-, homo-, ja bi-parien kannalta 

positiivista muutosta; rekisteröityminen ja liiton sisäinen adoptio on nyt mahdollista ja 
                                                
81 Norjalainen äärioikeistolainen joukkomurhaaja Anders Breivik tappoi viime kesänä (2011) 77 syytöntä ihmistä 
Norjassa. Myös arvostettu Foreign Affairs -lehden päätoimittaja Fareed Zakaria Aamulehden Näkökulmassa esittää, että 
vaikka Breivik oli ”hullu ja yksin liikkeellä”, ”on olemassa meri, jossa hänen kaltaisensa yksilöt uiskentelevat – ja se 
meri löytyy Hollannista, Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta.” (Aamulehti 12.12.2011, B12.)    
82 Vuoden 2007 vaalitutkimuksessa puolueiden kannattajien omat käsitykset sijoittumisestaan vasemmisto–oikeisto-
ulottuvuudelle oli seuraava: VAS – SDP – VIHR – PS – KD – KESK – RKP – KOK (Paloheimo 2008, 39).    
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viimeisimmän tiedon mukaan luterilaisen kirkon sisällä voidaan ”rukoilla” lesbo-, homo- tai bi-

parien puolesta (ks. Liite 2; Aamulehti 10.2.2011). Vuoden 2010 Homoillassa ei myös enää ollut 

vieraana kasvottomana kangastuksena ”eheytynyttä homoa”, ”perinteisen perheen” diskurssi ei enää 

ollut läsnä eikä rikos tai sairausleima tullut kysymykseen. Myös yksinkertaisesti lesbo-, bi- ja 

homoseksuaalisuudesta puhuminen oli luontevampaa. Positiivisesta kehityksestä huolimatta 

homoseksuaalisuudesta ”eheytyminen” erityisesti kirkollisessa diskurssissa on kuitenkin ollut 

vahvasti esillä myös vuonna 2011. Esimerkiksi maaliskuussa esiinnousseen kristillisen 

nuortenmedian Nuotan homovastaisen ”Älä Alistu!” -heterokampanjan tarkoituksena on kannustaa 

nuoria olemaan ”alistumatta homomyönteisyyteen” ja hakemaan seksuaaliseen suuntautumiseensa 

”apua” kristilliseltä pohjalta (Aamulehti 23–25.3.2011). ”Älä Alistu!” kampanjan keulahahmoksi 

kehkeytyi ”Anni”, joka ei ”alistunut” valtamedian, ryhmäpaineen ja yhteiskunnan 

”homomyönteisyyteen”, vaan hän ”teki parannuksen” biseksuaalisuudesta heteroseksuaalisuuteen83. 

Vaikka Suomen evankelisluterilainen kirkko korosti heti alkuun pesäeroaan kyseisestä kampanjasta, 

siinä oli mukana useita järjestöjä, joita tuetaan kirkollisverovaroin (Aamulehti 23.3.2011, A07). 

Anonyyminä esiintyneen ”Annin tarina” muistutti pelottavan paljon vuoden 1996 Homoillassa 

ollutta ”Jaskaa”, joka niin ikään rakensi tarinaa eheytymisestään homoseksuaalisuudesta 

heteroseksuaalisuuteen.  

 

”Eheytyminen” on noussut otsikoihin myös aivan hiljattain, kun Nokia Mission entinen johtaja 

Markku Koivisto myönsi aviorikoksen, jonka vakavimmaksi piirteeksi tuntui osoittautuvan se, että 

hän oli tehnyt aviorikoksen toisen miehen kanssa. Hän kuvailee poikkeamistaan Jumalan sanasta: 

”Tästä on seurannut paljon vääriä valintoja Jumalan minulle antamassa työssä: yksi karkeimmista ja 

näkyvimmistä aviorikos miespuolisen kanssa.” (Aamulehti 12.9.2011, A05.) Vaikka myös tämä 

eheytyminen tuomittiin hyvin laajasti evankelisluterilaisen kirkon piirissä84, kysymys eheytymisestä 

jäi leijailemaan ilmoille. Yhä edelleen, tämänkaltainen eheytysnäkökulma saa valtamediassa 

huomattavan paljon tilaa, edelleen aiheesta keskustellaan. Kieltämättä herää kysymys, että 

tarvitsisiko asiasta keskustella, jos eheytymisnäkökulma olisi aikaa sitten kuollut ja kuopattu. Onko 

todella päästy puusta pitkälle? 

 

Suomessa on Kirkon synnystä asti vallinnut kirkon ja valtion tiivis yhteenkietoutuminen; ensin 

valtionkirkko ja nykyisemmin kansankirkko. Kuitenkaan kirkon ja maallisen valtion lait eivät ole 
                                                
83 ”Älä Alistu!” -kampanjan ”Annin tarina” on edelleen esimerkiksi youtubesta jokaisen katsottavissa hakusanalla 
”Annin tarina” tai http://www.youtube.com/watch?v=JfPjTvTx5-U. 
84 Esimerkiksi rovasti Hilkka Olkinuora tuomitsi kristillisten järjestöjen eheytymistoiminnan suorilta käsin raa’aksi ja 
julmaksi toiminnaksi (Aamulehti 14.9.2011, A05).  
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yhteneväiset. Ongelmaksi koituu, että Suomessa yhä edelleen kohdellaan, niin kuin Kirkko ja valtio 

olisivat yksi; Suomen laista Homoiltoihin vuonna 2010 kutsuttiin keskustelemaan piispa, ei 

oikeusministeri. Toisaalta, voiko kirkon vanhoillisia ajattelijoita pakottaa hyväksymään lesbo-, bi- 

ja homoseksuaalisuus? Olisiko se taas uskonnonvapauden rajoittamista? Myös muille uskonnoille 

kuitenkin sallitaan esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon kannalta arveluttavia käytäntöjä. Uskonto ja 

tasa-arvo eivät oikeastaan missään uskonnossa mene yksi yhteen; monissa uskonnoissa naisille ei 

esimerkiksi anneta samanlaista oikeuksia kuin miehille ja huomasin kandidaatin tutkielmaa 

tehdessäni, että myös kristinuskon ja naisten välinen suhde on edelleen ristiriitainen. Kristinuskoa 

on kuitenkin pidetty tasa-arvoisen ihmiskuvan tyyssijana; Jeesus on rakentunut mieliimme 

nimenomaan hahmona, joka hyväksyi kaikki ihmiset ja asettui erityisesti heikossa asemassa olevien 

ja yhteiskunnan syrjimien puolelle. On mielestäni hyvin paradoksaalista, että aineistossani kuitenkin 

juuri kristinusko ja tasa-arvo asettuivat toisilleen jopa vastakkaiseen asemaan; molemmissa 

Homoilloissa yleisin bi-, lesbo- ja homoparien oikeuksia puoltavien käyttämä diskurssi oli tasa-

arvo- ja ihmisoikeusdiskurssi ja yleisin bi-, lesbo- ja homoparien oikeuksia vastustavien diskurssi 

oli kristinusko- ja raamattudiskurssi. 

 

Uskonto ja lait ovat molemmat tärkeitä osia yhteiskuntaamme, mutta jotenkin näitä asioita olisi 

kyettävä käsittelemään erillään. Mielestäni on yksinkertaisesti kestämätöntä, että Raamattu, johon 

kristinuskoon uskovat tukeutuvat, määrää tasa-arvon ehdot myös niille, jotka eivät usko Jumalaan. 

Toisaalta, niin kuin on tullut esiin, tämä asia jakaa mielipiteitä myös kristinuskon sisällä; monet 

homo-, lesbo- ja biseksuaalit uskovat Jumalaan ja tulkitsevat Raamattua ennen kaikkea rakkauden 

kautta. Tällä hetkellä keskustellaan, eteneekö sukupuolineutraali avioliittolaki ja perheen 

ulkopuolisen adoption laki, vaikka kristillisdemokraatit laittavat puita rattaaseen hallituksessa. Jos 

kansanedustajien enemmistö saadaan lain taakse, lakivaliokunnalla on oikeus päättää, ottaako se 

aloitetta käsittelyyn. Laki ei tällöin koskisi kirkkoa, vaan kyse olisi siviilivihkimisestä. (Aamulehti 

29.9.2011, A08; Aamulehti 30.9.2011, A02.) Tilanne elää koko ajan, mutta tätä tekstiä 

kirjoittaessani uusimman tiedon (Aamulehti 2.12.2011) mukaan mahdollisuus avioliittoon ei 

kuitenkaan välttämättä toisi samaa sukupuolta oleville nykyistä laajempaa adoptio-oikeutta eli 

oikeutta ulkoiseen adoptioon (emt, A07). Vaikka lakialoitteen läpimeneminen ja se, missä 

muodossa se menee läpi, on vielä tällä hetkellä hyvin epävarmaa, mielestäni kysymys on kuitenkin 

vain ajasta. Aivan toiseksi kysymykseksi taas nousee kirkon sisäinen keskustelu ja kanta. Onko 

ainoa mahdollisuus luterilaisen kirkon jakaantuminen liberaaleihin ja konservatiiveihin?  
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4.3 Arviointia ja jatkotutkimusehdotuksia 
 

Koin tutkimukseni suurimmaksi ongelmaksi sen, että hyvin monta näkökulmaa ja aineiston 

mielenkiintoista havaintoa, jotka olisivat ansainneet enemmän tilaa, jäi Pro Gradu -tutkielman 

suppeuden vuoksi tekemättä. Olisi esimerkiksi ollut mielenkiintoista ottaa analyysin kohteeksi 

hieman pidempiä kohtia, joissa olisi tullut keskustelijoiden keskinäinen vuorovaikutus ja 

Homoilloissa esiintyneet konfliktitilanteet paremmin esille. Olisi ollut mielenkiintoista keskittyä 

enemmän vuorovaikutuksen rakentumiseen keskusteluanalyyttisestä näkökulmasta ja analysoida 

puheen hienojakoista rakentumista. Katsoin tässä tutkielmassa tärkeämmäksi kuitenkin tuoda esiin 

niitä tapoja, joiden kautta Homoiltojen osallistujat tekevät ymmärrettäväksi bi-, lesbo- ja 

homoseksuaalisuutta, sillä koin, että hyvin heteronormatiiviselle taustaoletukselle rakentuvien 

puheenvuorojen paljastaminen oli tämän tutkimuksen tärkein tehtävä.  

 

Tutkimukseni yhdisteli monia suuntauksia – queer-teoreettista otetta, feminististä tutkimusta, 

sosiaalipsykologista etnometodologista diskurssianalyysia ja keskusteluanalyysiä – joita ei ennen 

tätä ole paljoa yhdistelty, mikä herättää mielenkiintoisia tuulahduksia mahdolliselle 

jatkotutkimukselle. Olisi mielenkiintoista viedä eteenpäin näitä ajatuksia ja pohtia tarkemmin 

esimerkiksi erilaisten konstruktionistisen taustamaailman omaavien suuntausten suhteita ja 

mahdollisia yhteneväisyyksiä ja/tai eroavaisuuksia. Kuten tästä tutkimuksesta on toivottavasti 

käynyt selväksi, itse en usko, että vain yksi selvärajainen analyysin tapa, metodologia ja/tai 

taustateoria on riittävä orientoitumisen lähde tutkimuksen tekemiseen. Metodologis-teoreettisten 

tavoitteiden ohella tärkeä suunta jatkotutkimukselle voisi esimerkiksi olla jonkinnäköinen 

Homoilloista eroava aineisto, jossa voitaisiin enemmän saada selville ”tavallisten suomalaisten” 

puhetapoja seksuaalisuudesta, sukupuolesta ja perheestä. Homoiltoihin valikoitui kuitenkin hyvin 

vastakkain asetettuja mielipiteitä edustavia keskustelijoita. Kandidaatin tutkielmassani koin erittäin 

antoisaksi myös haastattelujen tekemisen. Voisiko seuraava aineisto koostua esimerkiksi lesbo-, 

homo- tai biseksuaalien kirkon työntekijöiden haastattelut? Tässä työssä koin hyvin suurta ristiriitaa 

jättää pois tärkeitä näkökulmia ja samalla priorisoida joitain analyyseja muiden edelle. Itse olisin 

halunnut esimerkiksi vielä enemmän korostaa queer -näkökulmaa, sillä mielestäni ne olemisen 

muodot, joista voimme keskustella – joista voidaan pitää Homoilta – ovat kuitenkin jollain tavalla 

etuoikeutettuja suhteessa niihin, joita ei haluta edes tunnustaa olemassa olevaksi. Jukka Lehtonen 

(2007, 57, yläviite 96) esittää seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden 

perusteella tapahtuvaa syrjintää käsittelevässä artikkelissaan mielenkiintoisen ajatuksen: 
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”Pohtia voi myös sitä, tarvitaanko Suomessa juridista sukupuolta, vai voisiko lainsäädännön 

kirjoittaa ilman sitä. Tämä voisi avata mahdollisuuksia uudenlaiseen ajatteluun ja 

heteronormatiivisten rakenteiden haastamiseen.” 

 
Olisimmeko Suomessa vielä valmiita tämänkaltaiseen ajatteluun? 
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Viitattu 5.10.2011. 

Liitteet 
Liite 1. Homoiltojen ohjelmatiedot; tekijät, juontajat ja osallistujat 
 

Vuoden 1996 juontajat ja keskustelijat (litteraatioissa käytän nimikirjaimia lyhenteenä) sekä 

tekijät: 

 
JM = juontaja mies, Pasi Toivonen 
JN = juontaja nainen, Anne Flinkkilä 
 

PR = Päivi Räsänen, kansanedustaja 
RH = Rainer Hiltunen, SETA:n pääsihteeri 
LL = Leena Löyttyniemi, Suomen Naisyhdistyksen puheenjohtaja 
ES = Esa Lahtela, kansanedustaja 
JH = Jorma Hentilä, päätoimittaja  
OO = Outi Ojala, kansanedustaja 
RR = Ritva Ruotsalainen, filosofi 
LJ = Lauri Jakkila, Ristiretki-Via Dolorosa ry:n puheenjohtaja  
MP = Matti Paloheimo, psykiatri 
AS = Anne Sipola, modisti 
MK = Martti Kaipiainen, opettaja 
JV = Jukka Virtanen, seksologi 
 
 
Ohjelman tekijät: Helena Itkonen (tuottaja), Pasi Toivonen, Anna-Maija Alarto, Vesa Perälampi ja 

Hannele Valkeeniemi (toimittajat), Anne Seppänen ja Mia Ratinen (research), Tapio Keskitalo 

(lavastaja), Risto Nurisalo (graafikko), Marjatta Koskinen (kuvasihteeri), Pirjo Isomäki (ohjaaja), 

Jouni Varonen, Piia Panula ja Pekka Oksanen (leikkaajat), Tuija Dahlmo ja Mervi Pohjolainen 

(kääntäjät) sekä Jussi Mansikka ja Jaakko Kiiveri (kuvaajat). 

 

Vuoden 2010 juontajat ja keskustelijat (litteraatioissa käytän nimikirjaimia lyhenteenä) sekä 

tekijät: 

JN = juontaja nainen, Salla Paajanen 
JM = juontaja mies, Jyrki Richt 
 
PO = Pentti Oinonen, kansanedustaja 
MR = Mikko Roiha, teatteriohjaaja 
ES = Elsa Saisio, näyttelijä 
PT = Pasi Turunen, raamatunopettaja, Patmos Lähetyssäätiö  
OT = Oras Tynkkynen, kansanedustaja 
PR = Päivi Räsänen, kansanedustaja 
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LH = Leena Huovinen, pastori 
MM = Manne Maalismaa, TV-juontaja 
SF = Sonja Falk, kirkkovaltuutettu 
LT = Lenita Toivakka, kansanedustaja 
HK = Heidi Kontkanen, sateenkaariperheen äiti 
KL = Kenneth Liukkonen, Mr. Gay Finland 2010  
MRP = Matti Repo, Tampereen piispa 
TS = Tarja Sadberg, seksologi 
PJ = Pertti Jarla, fingerporin piirtäjä 
JJ = Juha Jämsä, puheenjohtaja, Sateenkaariperheet Ry 
KJ = Kimmo Janas, päätoimittaja, Tosimies-lehti 
MP = Maija Paloheimo, opiskelija (entinen jalkapalloilija, erotuomari) 
 
Ohjelman tekijät: Reeta Kivihalme (tuottaja), Taina Kanerva, (toimittaja ja toimitussihteeri) 

 

Lähde: Ylen Elävä arkisto: http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=5&ag=111&t=1050&a=9543. 

Liite 2. Homo-, lesbo- ja biseksuaaleja koskeva lainsäädäntö 

 
1971 Homoseksuaaliset teot kriminalisoiva säännös poistetaan rikoslaista. 

1971 Homoseksuaalisten suhteiden suojaikärajoja korotetaan.  

1971 Saman sukupuolen väliseen haureuteen kehottamisen kieltävä säännös. 

1986 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta tulee voimaan. 

1995 Rikoslakiin otetaan kansainvälisesti kattava syrjintäkielto, jossa tehdään rangaistavaksi 

syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. 

1995 Rikoslakiin otetaan työsyrjintäkielto, joka kieltää seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän 

työhönoton yhteydessä tai työsuhteen aikana. 

1999 Siveellisyysrikoksista tulee kokonaisuudistuksen myötä seksuaalirikoksia ja raiskauksesta ja 

muista seksuaaliseen tekoon pakottamisen muodoista tulee sukupuolineutraaleja rikostekoja eli ne 

voivat tapahtua myös kahden samaa sukupuolta olevan henkilön välillä. 

1999 Kehotuskielto kumotaan eli julkisesta kehottamisesta samaa sukupuolta olevien henkilöiden 

väliseen haureuden harjoittamiseen ei voi enää saada rangaistusta.  

1999 Hetero-, lesbo-, homo- ja biseksuaalisten tekojen suojaikärajat yhtenäistetään. 

2002 Parisuhteiden virallistaminen mahdollistuu. Samalla suurin osa avioliiton oikeusvaikutuksista, 

kuten lesken perimysoikeudellinen erityisasema ja avioliiton vaikutus sosiaalietuuksien 

myöntämisperusteisiin, tulevat koskemaan myös rekisteröityjä pareja.   

2004 Yhdenvertaisuuslaki tulee voimaan. Laki sisältää seksuaalisen syrjimättömyyden kattavan 

syrjinnän kiellon.  
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2005 Tasa-arvolain kokonaisuudistus tulee voimaan. Lakiin otetaan seksuaalisen häirinnän ja 

sukupuoleen perustuvan häirinnän kieltävä säännös, jossa häirintä mielletään kielletyksi syrjinnäksi. 

2007 Laki hedelmöityshoidosta sallii hoidot myös naimattomille naisille ja naispareille. 

2007 Sosiaalinen vanhempi saa oikeuden vanhempainrahakauden käyttöön, jos hän on 

rekisteröidyssä parisuhteessa ja asuu yhdessä juridisen vanhemman ja lapsen kanssa. 

2009 Sisäisen adoption laki, joka mahdollistaa, että rekisteröidyssä parisuhteessa elävä henkilö voi 

adoptoida kumppaninsa biologisen lapsen. 

 

Lähde: Jyränki & Pakkanen 2010, 140–143 

Liite 3. Litteraatiomerkit 
[ ] päällekkäispuhunnan alkamis- ja päättymiskohta                                                                       
(0,0), (.) tauot                                                                                                                                         
£ hymyilevä ääni                                                                                                                                   
< äänenkorkeuden nousu 
>äänenkorkeuden lasku 
äänteen painottaminen 
# nariseva ääni 
@naurun alku ja loppu 
¤ ympäröivää puhetta hiljaisemmalla äänellä puhuttu jakso 
. antaa ymmärtää, että puheenvuoro on loppumassa 
, antaa ymmärtää, että puheenvuoro on jatkumassa 
= aloitetaan heti perään 
: äänteen pidennys 
.. aineisto-ote alkaa puheenvuoron keskeltä (pisteet esimerkin alussa) tai puheenvuoro jatkuu 
aineisto-otteen jälkeen (pisteet esimerkin lopussa) 

Liite 4. Kontekstien tasot ja merkityksen rakentumisen kentät 
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Kuvio 2. Merkityksen rakentumisen kontekstit ja kentät 

 
Kaikki merkityksen rakentumisen kentät – joita voi olla myös muita kuin tässä kuviossa esitetyt – 

ovat vuorovaikutuksellisessa suhteessa toisiinsa; ne voivat olla päällekkäisiä, saman- tai eritahtisia, 

toisiinsa limittyneitä ja/tai toisilleen vastakkaisia. Merkitys rakentuu vasta näiden kaikkien 

yhteistyössä. Merkitysten kentät toimivat kaikille kontekstien tasoilla. Kontekstien tasot ovat 

ymmärrykseni mukaan jatkuvassa vuorovaikutuksellisessa suhteessa toistensa kanssa, vaikka jokin 

niistä voi olla ensisijainen orientoitumisen lähde. Kuitenkin sekä kulttuurin konteksti, fyysisen tai 

ei-fyysinen tilanteinen konteksti sekä puheenvuorojen konkreettinen rakentumisen konteksti 

vaikuttavat kaikki jollain tavalla olemassa olevaan vuorovaikutukseen.  

Liite 5. Homoiltojen vakuuttamisen keinot 
 

 1996 2010 
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Vakuuttamisen keino rek. ja sis. 
adop. 
puolesta 

rek. ja sis. 
adop. vastaan 

yhteensä liittojen ja 
ulk. adop. 
puolesta 

liittoja ja 
ulk. adop. 
vastaan 

yhteensä 

vastakkainasettelut 7 2 9 5 4 9 
me–he -vastakkainasettelu 10 3 13 11 6 17 
me-henki 9 7 16 9 10 19 
mutta -erottelu 2 3 5 2 5 7 
muiden maiden esimerkki/muihin 
maihin vertaaminen 

4 2 6 1 - 1 

tieteelliset tutkimukset 4 2 6 4 3 7 
ammattinimike 4 1 5 10 3 13 
epäsuora lainaaminen 9 7 16 14 6 20 
suora lainaaminen 4 2 6 8 2 10 
”jokainen tajuaa”/ yleinen  6 3 9 4 7 11 
metafora 8 - 8 9 8 17 
oma kokemus/ henk. koht. usko 16 3 19 8 3 11 
rinnastukset 5 1 6 8 6 14 
kvantitatiivinen vakuuttaminen 9 2 11 11 6 17 
kolmen lista 9 3 12 16 8 24 
naurulla tekeminen 7 2 9 2 6 8 
ääri-ilmaisut 19 10 29 20 15 35 
kangertelevat ilmaisut 1 4 5 - - - 

 

Taulukko 2. Homoiltojen vakuuttamisen keinot 

Liite 6. Luonnollisuus -diskurssin moninaisuus 

Diskurssi Kanta bi-, lesbo- 
ja homoparien 
oikeuksiin 

Logiikka Stabilisoiva voima 
(perustelu) 

Luonnollinen 
heteroseksuaalisena 
luonnonjärjestyksenä 

vastaan Heteroseksuaalisuus 
rakennetaan 
kuuluvaksi osaksi 
luonnonjärjestystä, 
joka ”näkyy 
kaikkialla” ja ”jonka 
mukaan kaikkien 
meidän on elettävä”.  

Luonnonjärjestys ei ole 
mitään ihmisen 
päätettävissä olevaa, 
vaan se on osa luontoa, 
jota ihmisen ei sovi 
mennä muuttamaan.  

Luonnollinen (Jumalan) 
luomistyönä 

vastaan Jumala on luonut 
meidät miehiksi ja 
naisiksi, toistensa 
vastakohdiksi ja 
sukupuolisiksi 
olennoiksi. 

Jumala on luonut 
maailmasta sellaisen, 
jonka on ”katsonut 
hyväksi” eikä tähän ole 
ihminen mahdollista 
vaikuttaa. Jumalan 
tahtoon on vain 
sopeuduttava. 

Luonnollinen 
oikeusjärjestelmällisenä 
funktiona 

puolesta Lakijärjestelmä 
näkyi omassa 
aineistossani luonto- 
ja Jumala -diskurssin 
ulottuvuutena; 
Luonnon Lakina ja 

Lakijärjestelmä 
institutionalisoituessaan 
omaa Jumalan ja 
luonnon tavoin 
eräänlaista yksittäisen 
ihmisen toimijuuden 



 218  

Jumalana Lakina. 
Toisaalta myös 
muiden maiden 
(maallisiin) lakeihin 
vedottiin. 

ylittävää, pyhää 
voimaa. 
Lakijärjestelmä, kuten 
muutkin ulottuvuudet, 
on syvästi kudoksissa 
myös ihmisten 
moraaliin. 

Luonnollinen luontoon 
kuuluvana 

puolesta Luonnollista on 
kaikki, mitä esiintyy 
myös luonnossa; 
myös luonnossa on 
havaittu 
heteronormista 
poikkeavia yksilöitä, 
esimerkiksi 
homoseksuaalinen 
pingviinipariskunta. 
Olennaiseksi nousee 
luonnon 
monimuotoisuus. 

Luonto nousee tässä 
heteroseksuaalisen 
luonnonjärjestyksen 
tavoin stabilisoivaksi 
voimaksi, mutta 
heteroseksuaalisen 
järjestyksen sijaan 
vedotaan luonnon 
monimuotoisuuteen; 
jos luonnossa esiintyy 
homo-, lesbo- tai bi-
yksilöitä, sen on oltava 
luonnollista. 

Luonnollinen geneettisenä puolesta Luonnollinen on 
sitä, miksi me 
olemme syntyneet; 
luonnollinen on 
meille geeneissä, se 
on synnynnäistä.  

Geenit ja perimä ovat 
jotain, johon 
edelleenkään emme 
hyvin pitkälti pysty 
vaikuttamaan; geenit 
ovat jotain ihmisen 
tietoisen tahdon 
ulkopuolista, luonnon 
määräämää eli 
luonnollista. 
Esimerkiksi lesboksi 
syntyminen on silmien 
väriin verrattavissa 
oleva ominaisuus. 

Luonnollinen 
mahdollisuutena 
lisääntymiseen 

vastaan Luonnollisuuden 
mittariksi 
rakennetaan 
mahdollisuus 
lisääntymiseen, joka 
ajatellaan 
perinteisessä 
mielessä miehen ja 
naisen 
sukupuolielimet 
omaavien välille. 
Esimerkiksi kahden 
miehen suhde ei ole 
luonnollinen, koska 
he eivät pysty 
(biologiseen) 

Luonnollinen on 
lisääntymiseen 
liittyvien luonnonlakien 
määräämää ja tämä 
diskurssi liittyykin 
suurelta osin sekä 
luonnolliseen 
heteroseksuaalisena 
luonnonjärjestyksenä- 
että luonnolliseen 
geneettisenä 
diskursseihin. 
Luonnonjärjestys ja 
sukupuoli, joksi 
synnymme, eivät ole 
ihmisen päätäntävallan 



 219  

lisääntymiseen. alaisia asioita. 
Luonnollinen normaalina 
(poikkeavan 
vastakohtana) 

vastaan Luonnollinen liittyy 
tässä hyvin vahvasti 
arkikielessä usein 
käytettyyn 
määrälliseen 
normaaliin; 
luonnollinen on 
jotain, mikä on 
tilastollisesti yleistä 
eli normaalia. 
Aineistossani 
luonnollinen 
määrällisenä 
normaalina 
vastakohdaksi 
rakennettiin 
poikkeavuus, 
poikkeavat. 

Se, mikä on 
tilastollisesti yleistä, eli 
määrällisesti normaalia, 
on luonnollista. Tämä 
yleisyys on ”jokaisen 
havaittavissa” ja 
”objektiivisesti” 
laskettavissa eikä näin 
myöskään kenenkään 
yhden ihmisen 
muutettavissa.  

 
Taulukko 3. Luonnollisuus -diskurssin moninaisuus 

Liite 7. Lapsen etu -diskurssin moninaisuus 

 
 kannan perustelu tutkimukset vastakkainasettelu 

lesbo-, homo ja bi-
parien adoptio-oikeutta 
vastustavat 

lapset tarvitsevat sekä 
isän että äidin roolin 

lapset voivat kehittyä 
väärin, jos eivät tiedä, 
mikä on äiti ja isä, lapsia 
voidaan kiusata  

aikuisten oikeus lapsiin 
vai lapsen oikeus 
vanhempiin 

lesbo-, homo ja bi-
parien adoptio-oikeutta 
puoltavat 

ennen kaikkea lapsi 
tarvitsee rakastavat 
vanhemmat ja 
pysyvyyttä 

sateenkaariperheissä 
kasvaa hyvällä 
itsetunnolla varustettuja 
lapsia ja nuoria  

viaton lapsi vastaan 
asenteelliset aikuiset ja 
homofobinen 
yhteiskunta  

yhteistä myös adoptio-oikeutta 
vastustajat tunnustavat 
rakkauden ja 
pysyvyyden tärkeyden 
lapsen kehitykselle, 
mutta heidän mielestään 
siihen, että lapsella ei ole 
äitiä ja isää ei pitäisi 
”ehdoin tahdoin pyrkiä” 

myös adoptio-oikeutta 
puoltavat implisiittisesti 
tunnustivat, että 
sateenkaariperheiden 
lapsia saatetaan kiusata, 
mutta he esittivät, että 
kiusaaminen johtuu 
homofobisista asenteista, 
ei itse perheestä ja itse 
kiusaamiseen, ei 
perheeseen, pitäisi 
puuttua 

molemmissa 
rakennetaan omalla 
laillaan lapsi–aikuinen -
vastakkainasettelu, jossa 
lapsi rakentuu heikoksi, 
viattomaksi ja hauraaksi, 
mutta seuraukset näistä 
asetelmista ovat vain 
hyvin erilaiset   

 
Taulukko 4. Lapsen etu -diskurssin moninaisuus 


