
Vastakkain asetteleva kielenkäyttö suomalaisten poliitikkojen 
blogi- ja Facebook-teksteissä Suomen eduskuntavaalivuosina 

2015 ja 2019

Isofin Kieliseminaari

6.5.2022

Kristiina Savola, Tukholman yliopisto

kristiina.savola@finska.su.se



Kuka olen ja mitä teen?

● suomen kielen väitöskirjatutkija Tukholman yliopistossa 

Kieli ja valta -teemaisessa tutkijakoulussa 

● keskeisimmät tutkimukselliset kiinnostuksenkohteeni:

– politiikan kieli

– kieli ja identiteetit

– kielen ja kognition suhde

● Käynnissä oleva väitöskirjaprojekti: Vastakkain 

asetteleva kielenkäyttö suomalaisten poliitikkojen blogi-

ja Facebook-teksteissä Suomen eduskuntavaalivuosina 

2015 ja 2019  
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Mitä luvassa?

1 Johdanto

2 Tausta ja konteksti

a) Euroopan ja Suomen politiikan murros 

b) Suomen eduskuntavaalit

3 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoite

4 Keskeisiä käsitteitä: politiikka, vastakkainasettelut 

ja populismi

5 Tekstiesimerkkejä ja tulkintoja

6 Yhteenveto

7 Aikaa kysymyksille ja kommenteille
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Euroopan ja Suomen politiikan murros

● Suomen syksy 2015

– mielenosoitukset hallituksen talouspolitiikkaa vastaan

– niin kutsuttu pakolais- ja solidaarisuuskriisi

– mielenosoituksia monikulttuurisuuden puolesta ja sitä
vastaan

– julkinen keskustelu yhteiskunnan polarisaatiosta ja niin
kutsutuista ääripäistä

● Euroopan uusi poliittinen järjestys

– uusliberalismi ja poliittisen kentän yhdenmukaistuminen

– populistinen hetki (Mouffe 2018)

– kriisien aika (Moffitt 2016)

– tunteet, identiteetit ja sosiokulttuuriset arvot ja pelot 
politiikan keskiöön

– sosiaalinen media merkittävä areena
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Suomen politiikka ja eduskuntavaalit

● Suomen vaalit: presidentinvaalit, eduskuntavaalit, 

kuntavaalit ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa 

järjestetyt aluevaalit 

● eduskuntavaalit neljän vuoden välein (viimeisimmät 

vuonna 2019 ja seuraavat keväällä 2023)

● Eduskunnassa 200 kansanedustajaa

● välittömät, suhteelliset ja salaiset vaalit

● Eniten vaaleja saaneen puolueen puheenjohtaja 

muodostaa hallituksen, johon voivat päätyä mitkä 

tahansa puolueet.
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Tutkimuskysymykset

● Minkälaisia vastakkainasetteluita esiintyi suomalaisten 

poliitikkojen blogi- ja Facebook-teksteissä vuosina 2015 ja 

2019?

● Millä kielen keinoilla näitä vastakkainasetteluja esitettiin?

● Minkälainen vaikutus populistisella retoriikalla ja 

kommunikaatiotyylillä on ollut suomalaisten poliitikkojen 

sosiaalisen median viestinnän 2015 ja 2019 retoriikkaan ja 

diskursseihin?

→ Pyrkimys ymmärtää politiikan vastakkainasetteluiden
kielellisiä ulottuvuuksia sekä laajemmin tapojamme
asemoitua suhteessa toisiimme
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Keskeisiä käsitteitä: politiikka

● politiikka = liikkeettä, joka syntyy ideologioiden, 

ajatusten, näkökulmien ja tarpeiden yhteentörmäyksien 

eli konfliktien seurauksena 

● Konfliktit ovat politiikan edellytys ja perusta.

Kirjallisuutta:

Jakonen, Mikko (2020) Konflikti ‒ Talous ja politiikka. Helsinki: Into 
Kustannus Oy. 

Mouffe, Chantal (2013) Agonistics. Thinking the world politically. Lontoo: 
Verso.
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Keskeisiä käsitteitä: vastakkainasettelu

● vastakkainasettelu = kahden yksilön, ihmisryhmän, asian 

tai ilmiön esittämistä toisilleen vastakkaisina

● kielenkäyttösysteemimme peruselementtejä, joka palautuu 

kontrastiin ’minän’ ja ’muun maailman’ sekä ’sisäisen 

kokemuksen’ ja ’ulkoisen todellisuuden’ välillä

→ vastakkainasetteluihin perustava maailman

jäsentäminen luontaista kaikille ihmisyksilöille, niin

arkielämässä kuin politiikassakin

Kirjallisuutta: Heikkinen, Vesa (1999) Ideologinen merkitys. Kriittisen 
tekstintutkimuksen teoriassa ja käytännössä. Helsinki: SKS.
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Keskeisiä käsitteitä: vastakkainasettelu

● Poliittisten vastakkainasetteluiden ulottuvuudet

a) agonistiset vastakkainasettelut = kaikelle politiikalle 

luontaisia vastakkainasetteluita 

b) antagonistiset vastakkainasettelut = vastapuolen 

aiheuttamaan pelkoon ja monesti myös vihaan 

perustuvia vastakkainasetteluita

Kirjallisuutta: Mouffe, Chantal (2013) Agonistics. Thinking the world politically. 
Lontoo: Verso.
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Keskeisiä käsitteitä: populismi

● Populismi = poliittinen vuorovaikutuksen kategoria ja 

itsemäärittelyprosessi, joka perustuu erontekoon ’kansan’ ja 

’muiden’ välillä

● ’Muut’ = tilanteen mukaan esimerkiksi poliittinen eliitti, 

”vasemmistoeliitti”, maahanmuuttajat tai muut vähemmistöt

● Populistiset tyylipiirteet: ’kansan’ ja ’eliitin’ välinen 

vastakkainasettelu, ’huonot tavat’ eli politiikassa 

sopimattomaksi katsottu tai epätotunnainen käyttäytyminen 

sekä kriisin, romahduksen tai uhan performanssi
Kirjallisuutta: 

Laclau, Ernesto (2005) On Populist Reason. London: Verso.

Moffitt, Benjamin (2016) The Global Rise of Populism. Performance, Political Style and 
Representation. Stanford: Stanford University Press.
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Poliitikkojen blogit
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2022-05-10 Antti Häkkäsen kirjoituksia, syyskuu 2015

Uusia toimenpiteitä maahanmuuttoon

Maailmassa on jo 230 miljoonaa pakolaista tai siirtolaista, 

jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa. Taustalla ovat sodat, 

vainot ja paremman elämän etsiminen. Euroopan osalta eniten 

vaikuttavat Syyrian ja Pohjois-Afrikan alueiden kriisit.

Päivä päivältä kärjistyvää humanitaarista kriisiä on 

käsitelty niin EU:n kattotasolla kuin myös meillä kotimaan 

maahanmuuttoasioista vastaavassa hallintovaliokunnassa. 

Tuoreimpien arvioiden mukaan tänä vuonna Suomeen saapuu 

25 000-30 000 turvapaikanhakijaa.

Olemme hallintovaliokunnassa etsineet keinoja 

hallitsemattoman muuttoliikkeen hoitamiseen. 

Lähtökohtana tulee olla ihmisoikeuksien kunnioittaminen 

ja hädänalaisten ihmisten auttaminen. Historiasta 

tiedämme, että myös suomalaisia on autettu monin tavoin. 

Ja historiasta myös tiedämme, että inhimillisen kohtelun 

kieltäminen on tuhon tie.



2022-05-10 Antti Häkkäsen kirjoituksia, syyskuu 2015

Mutta samalla on tunnustettava tosiasiat. Nykyinen 

maahanmuutto ei ole Euroopassa hallinnassa. Myös 

Suomessa tilanne muuttuu päivä päivältä vaikeammaksi. 

Nopeita toimia auttamiseksi tarvitaan, mutta 

pitkäjänteinen kestävä ratkaisu rakentuu lähtöalueisiin 

vaikuttamalla.

Saksa ilmoitti viikonloppuna ottavansa käyttöön 

rajatarkastukset, koska tilanne on riistäytynyt 

hallitsemattomaksi. Viime viikolla päätimme myös 

Suomessa ottaa käyttöön uusia toimenpiteitä, joilla 

tilannetta voidaan hallita paremmin.

– –

Siirtolaiskriisin edessä ei yhdenkään kansalaisen 

kannata ajautua äärilaidoille. Tarvitaan samaan aikaan 

lämmintä sydäntä, mutta myös kylmää realismia.

Antti Häkkänen 

Kansanedustaja (kok.)



2022-05-10 Olli Immosen blogi, syksy 2015

Kansan yhtenäisyys kahtiajaon tilalle

– –

Kansan kahtiajakautumista syventää myös normaalien, legitiimien 

poliittisten mielipiteiden leimaaminen ”vihapuheeksi”. Se osoittaa, 

että poliittinen järjestelmä on tullut kyvyttömäksi käsittelemään 

tiettyjä merkittäviä ongelmia tai edes myöntämään niiden 

olemassaoloa. Jos ennennäkemättömän suurten 

maahantulijavirtojen vastaanottaminen nähdään vaihtoehtona, jota 

kukaan kunnon ihminen ei vastusta, seuraus on tietyn kansanosan 

syrjäytyminen koko järjestelmästä, joka ei enää edusta sitä. 

Tämä kansanosa, joka viime kädessä maksaa vastuuttoman 

maahanmuuttopolitiikan laskun, ei saa näkyä eikä kuulua, ettei 

poliittisen ja kulttuurisen eliitin hellimä ihannekuva säröytyisi. Ei 

tarvita kovin syvällistä historiantuntemusta ymmärtääkseen, että 

tällainen politiikka ruokkii kaikentyyppistä radikalisoitumista, 

katkeruutta ja väkivaltaa. 

– –



2022-05-10 Olli Immosen blogi, syksy 2015

Luottamus kansallisvaltioon romahtaa, kun aivan vastakkaisia, 

pikemminkin ryhmälojaalisuudelle perustuvia kulttuureja

yritetään sekoittaa siihen. 

– –

Nyt käynnissä oleva maahanmuuttoaalto tulee väistämättä 

heikentämään kansalaisyhteiskuntaa. Kun väestö pirstoutuu 

identiteetiltään erilaisiin ryhmiin, joiden erillistä identiteettiä 

vieläpä monikulttuurisuuden ihanteen nimissä ylläpidetään, 

hyvinvointiyhteiskunnan ja ylipäätään kaiken yhteistyön perusta 

murenee. Tällainen kehitys tulee väistämättä myös Suomessa 

synnyttämään eripuraa ja vastakkainasettelua ihmisryhmien 

välille ja johtamaan yhteiskunnalliseen epävakauteen. Uskon, 

että massamaahanmuuton ja monikulttuuristumisen jatkuessa 

nykyistä vauhtia kansallisvaltiot tulevat tulevaisuudessa 

hajoamaan ristiriitoihin ja jakautumaan pienempiin 

itsehallinnollisiin alueisiin ja yhteisöihin.

– –



2022-05-10 Olli Immosen blogi, syksy 2015

– –

Turvataksemme tuleville jälkipolvillemme 

hyvät elinmahdollisuudet ja oikeuden 

suomalaiseen identiteettiin meidän on 

määrätietoisesti vastustettava haitallista 

massamaahanmuuttoa ja 

monikulttuurisuutta sekä puolustettava 

hyväksi havaittua suomalaista elinpiiriä, 

elämäntapaa, yhtenäiskulttuuria ja 

yhtenäistä kansaa.

Olli Immonen

kansanedustaja, Suomen Sisun puheenjohtaja



2022-05-10 Paavo Arhinmäen blogi, elokuu 2015

Suomi ei voi sulkea silmiään maailman hädältä

– –

Yli kolmesataatuhatta syyrialaista on hakenut 

turvaa Euroopasta. Näitä ihmisiä tai Isis:n terroria 

pakenevia irakilaisia perussuomalaisten 

puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo kutsuu 

halventavasti ”elintasosurffareiksi” ja kokoomuksen 

kansanedustaja Wille Rydman puhuu 

”meritaksipalvelusta”.

Slunga-Poutsalon mukaansa erityisesti nuorten 

miesten tulisi jäädä kotiin ”puolustamaan maataan”. 

Entä jos kotimaa on sisällissodassa tuhottu ja 

kotiseutu ääri-islamistien ja rikollisten hallussa? 

Entä jos ei halua valita sisällissodassa mitään 

osapuolta ja tappaa omia maanmiehiä ja -naisia?

– –



2022-05-10 Paavo Arhinmäken blogi, elokuu 2015

Slunga-Poutsalo sivuuttaa sen, että nimenomaan 

nuoret miehet ovat haavoittuvassa asemassa juuri 

Irakissa ja Syyriassa. Heidän henkensä on uhattuna 

Isis:n ja muiden karmivien ääriliikkeiden

puristuksessa. Nuoren valinta voi olla ääri-

islamistien pakkovärväyksen, kaulankatkaisun tai 

pakolaisuuden välillä. Mitä näistä vaihtoehdoista 

perussuomalaisten puoluesihteeri suosittelisi?

Ehkä nuorilla miehillä nähdään myös olevan 

parhaat mahdollisuudet selviytyä hengenvaarallisesta 

merimatkasta, tai ihmissalakuljettajien kynsistä. 

Heillä voi myös ajatella olevan parhaat edellytykset 

hankkia toimeentuloa ja auttaa taakse jääneitä. 

Hirvittävän monen nuoren miehen, naisen ja lapsen

matka kuitenkin päättyy hukkumiskuolemaan 

Välimerellä.

– –



2022-05-10 Paavo Arhinmäen blogi, elokuu 2015

Perussuomalaisen politiikan suurimpia 

paradokseja on se, että he vaativat ihmisiä 

autettavan lähtömaissa, jotta ihmiset eivät joudu 

lähtemään siirtolaisiksi tai pakolaisiksi. Toisaalta 

samaan aikaan perussuomalaiset vaativat 

kehitysavun leikkaamista, joka on keino auttaa 

ihmisiä nimenomaan lähtömaissa.

Valitettavasti ei voi olla välttymättä siltä 

kuvalta, että Riikka Slunga-Poutsalo ja monet 

muut perussuomalaiset puhuvat maahanmuutosta 

faktoista välittämättä, ihmisiä toisiaan vastaan 

lietsovalla tavalla tarkoituksenhakuisesti. Kun 

kaikki muu on myyty, yritetään kannatusta 

kalastella vastenmielisellä 

maahanmuuttajavastaisuudella.



Yhteenveto: vastakkainasetteluiden
ulottuvuudet

● ’Minä’ ja ’me’ 

– kansalaiset, suomalaiset; eurooppalaiset

– poliitikon edustavat poliittiset elimet (hallintovaliokunta)

– ’yhtenäinen kansa’ ja kansallismieliset

● ’Muut’

– Yksittäiset poliittiset toimijat: perusuomalaisten puoluesihteeri
Riikka Slunga-Poutsalo

– Poliittiset vastustajat: perussuomalaiset

– ihmissalakuljettajat

– Laaja kuviteltu vastustaja: ”poliittinen ja kulttuurinen eliitti”

– Uhkakuvat, joiden taakse kätkeytyy ihminen (”hallitsematon ja 
käsistä riistäytynyt pakolaistilanne”, ”maahanmuuttoaalto”)

● Puolustettavat

– turvapaikanhakijat, ”nuoret miehet”, naiset ja lapset
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Yhteenveto: kolme lähestymistapaa
maahanmuuttoon

1) Maahanmuutto on hallitsematon uhka, joka vaatii 

hoitamista. (Häkkänen) 

2) Maahanmuutto ja monikulttuurisuus uhkaavat kansan 

yhtenäisyyttä ja hyvinvointivaltiota. (Immonen)

3) Turvapaikanhakijat ovat olosuhteiden ja 

perussuomalaisten uhreja. (Arhinmäki)
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Kiitos!
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Käsitellyt blogit

● Antti Häkkäsen blogi. 

https://www.anttihakkanen.fi/kirjoituksia.

● Olli Immosen blogi. https://olliimmonen.net/blogi/.

● Alexander Stubbin blogi. https://www.alexstubb.com/allt-

personligt-gar-inte-att-mata-dagens-industri-29-11-

2021/.
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