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È-

ESIPUHE:
puHEVtEST¡¡¡t¡Äru AJATToMuus JA pÄvÄxoxrArsuus

Harvalla tieteenalalla on yhtä kaukaiset juuret kuin puheviestinnällä. Antiikin
retoriikassa kehitellyt näkemykset ja jäsennykset toimivat edelleen useiden

alamme tutkimusten lähtökohtina ja arkipäivän opetustyön jäsentäjinä. Yllät-
ÍiLvÌtnä voi myös pitää sitä, että retoriikan opit ovat suurimmaksi osaksi varsin
hyvin toimivia tänäkin päivänä, vaikka monet puheviestinnän ilmiöt ovat hyvin
aikaan sidothrja ja ympäristön muutoksille herkkiä. Yhteiskunnan muuttuessa

usein myös viestinnässä tapahtuu muutoksia. Näyttåiä kuitenkin siltä, että ihmis-
ten välisessä viestinnässä on runsaasti ajattomia piirteitä, jotka näyttävät säily-
vän vuosituhannesta toiseen ja joita viestintäkontekstissa tapahtuvat muutok-
set eivät hetkauta. Toisaalta ihmisten viestinnässä on piirteitä, jotka ovat hyvin
herkkiä ympäristön muutoksille. Puheviestinnän tutkimus on onneksi ansiok-
kaasti kiinnittänyt huomiota molempiin seikkoihin eli niin ihmisten viestinnän
pysyviin perusperiaatteisiin kuin myös viestinnän uusiin trendeihin ja ajankoh-
taisiin ilmiöihin. Tämänvuotisen Puheviestinnän vuosikirja Prologin artikkelit

þtkeyryvät mielenkiintoisella tavalla puheviestinnän ja qan yhteyksiin.
Ensimmäisen artikkelin lähtökohta on antiikin retoriikassa. Jouni Tilli tar-

kastelee artikkelissaan Suomen tasavallan presidenttien virkaanastuj aispuheiden
peroratioita eli päätäntöjä. Tarkastelussa ovat mukana Suomen kaikkien presi-
denttien virkaanastujaispuheet. Aineiston ensimmäinen puhe on lähes yhdek-
sänþmmenen vuoden takaa Ståhlbergin vuonna 1919 pitämä virkaanastujais-
puhe, ja tuorein puhe on parin vuoden takaa, kun Halonen astui virkaansa toisen
kerran. Artikkeli osoittaa hyvin puheiden piirteiden ajattomuuden, mutta myös
niiden muuttumisen yhteiskunnan muuttuessa.

Tarkasteltaessa ilmiöitä ajan kuluessa huomio kiinnittyy usein muutoksiin.
Vuosikirjan toisen artikkelin taustalla voidaan nähdä suuri kontekstin muutos.

Sanna Ala-Kortesmaa ja Tuula-Riitta Välikoski tutkivat käråijätuomareiden ja
syyttäjien käsityksiä kuuntelemisesta. 1990-luvulla tapahtunut oikeudenkäyn-
tiuudistus toi suullisen vuorovaikutuksen entistä keskeisempään asemaan, ja
siten myös kuuntelemisen merkitys oikeussalissa kasvoi huomattavasti. Artik-
kelissa käsityksiä kuuntelemista tarkastellaan Yhdysvalloissa kehitellyn mitta-
rin avulla.

Riitta Vanhatalo käsittelee artikkelissaan verkostojohtamista tarkastele-

malla sitä kahden ryhmäviestinnän teorian näkökulmasta. Verkostoituminen on

1990-luvul1a alkanut trendi, joka näyttää edelleen leviävän. Vanhatalon tarkas-

telu lähtee ajatuksesta, että verkostotoimintaan liittyyjoitakin uudenlaisia vies-
tinnällisiä haasteita, mutta pohjimmiltaan verkostojen viestintä on rinnastetta-
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vissa perinteiseen ryhmäviestinnän näkökulmaan. Verkostojen viestintään siis
liittyy jotakin uutta, mutta sen perusta on meille puheviestijöille entuudestaan
tuttua ryhmäviestinnän tutkimuksista.

Vuosikirjan neljäs artikkeli on eniten tässä ajassa kiinni. Se liittyy yhteen
ajankohtaiseen tapahtumaan, jopa tiettyyn päivään. Tuija Huokkola analysoi,
millaisia reaktioita pääministeri Vanhasen naisystävän Susan Kurosen esiintymi-
nen Ruben & Joonas -show'ssa tammikuussa 2007 nostatti intemetin Suomi24:n
keskustelupalstalla. Huokkola pyrkii selvittämdân, miksi esiintyminen aiheutti
niin paljon kielteisiä reaktioita. Artikkelissa tarkasteltava ilmiö herättää edelleen
keskustelua mediassa. Susan Kurosesta internetissä esitettyjä kommentteja on
vasta puitu oikeudessa, ja ilmiö liifiyy keskusteluun siitä, miten keskustelupals-
toja pitäisi valvoa ja pitäisikö nimettömänä osallistuminen internetin keskuste-
lupalstoihin kieltää.

Tämä Prologi on nyþisen toimituskunnan toinen ja viimeinen. Olemme
pyrkineet vahvistamaan etenkin Prologin tieteellisyyttä ja alamme sisäistä kes-
kustelua. Yksi käytännön toimintaperiaate on ollut, että olemme käyttäneet
artikkelien arvioijina niin paljon kuin mahdollista puheviestinnän alalta väitel-
leitä. Valitettavan usein alamme väitöskirjat saavat tarkastajat ja vastaväittäjät
muilta tieteenaloilta. Samoin alamme tutkijoiden kirjoittaessa muihin suomalai-
siin tieteellisiin lehtiin arvioijat edustavat yleensä muiden alojen tutkijoita. Yli-
päänsä puheviestinnän tutkijana tulee useammin muiden alojen kuin oman alan
tutkijoiden arvioimaksi. Tällöin luonnollisesti alan sisäinen teoreettinen kes-
kustelu ja puheviestinnän ydinþsymykset eivät saa ansaitsemaansa huomiota,
mikä ei tue alan kehitystä parhaalla mahdollisella havalla. Tältä osin olemme
pyrkineet tehostamaan alan sisäistä kehitystä, ja havainnot artikkelien arvioi-
jien lausunnoista osoittavat, että pyrkimyksemme on toiminut hyvin. On ollut
mukava myös havaita, kuinka tieto luosikirjastamme piktcuhiljaa leviää myös
muille tieteenaloille.

Kiitan Anne Laajalahtea artitkelien kieliasun tarkistamisesta, Erkki Ahven-
niemeä vuosikirjan kansien suunnittelusta ja Erkka Piiraista kirjan taitosta. Eri-
tyisesti haluan kiittää toimituskunnan muita jäseniä Maija Gerlanderia, Mikko
Jäkälääja Teemu Kokkoa, jotka ovat kahden vuoden ajan paneutuneet vuosikir-
jan toimittamiseen asiantuntevasti ja kunnianhimoisesti. Lisäksi toivotan onnea
uudelle toimituskunnalle ja uusille Puheviestinnän vuosikirjoille.

Tampereella marraskuussa 2008
Pekka lsotalus, päätoimittaja
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KORKEIMPAAN LUOTTAEN?
SIVI I LIUSKON NOLLIN EN RETORIIKKA SUOM EN TASAVALLAN
PRESI DENTTIEN VIRKAANASTUJA¡SPU H EI DEN PERORATIOISSA

Jouni Tilli

TIIVISTELMA
Artikkelini aiheena on Suomen tasavallan presidenttien virkaanastujaispuheiden
peroratioiden eli pödtäntöjen retorükka kansalaisuuden Íuottamisen paikkana.

WrkøanasÍujaispuhe tuo ensimmdisenä julkßenø esüntymßenö esün tdrkedn osan

nästd morøalis-polütÍisista arvoßta, joiden pohjølta presidentti tulee toimimaan.
Oleteîtavasta yhteistyöhalukkuudestq huolimqttø kaikkia on kuitenkin mahdotonta
puhutella yhdella kertøa, joten sqmqlla presidentti puntøroi ja valitsee yleisöstd
jonkin mahdollisimman yleisen identiteetÍeihin lüttyvdn attribuutin, johon vedota;
hdn pyrkä tuottamaqn yfueßAllisyyden, jonka osa hdn itsekin on (Karvonen 2000,

I 3 9). Kds ittelen eduskunnalle pidettyj d virkaanas tuj aispuheita, koska vaikka vdlï
tön yleisö koostuukin päöasiassa kansanedustøjßta, niin silti presidentli mddritte-
lee ensimmdistd kertaa kønsalaisuuteen liiltyvid arvoja ja hyveitö, nylqtdàn median
vdlitylrselld myös I aaj emmølle yleis ölle.

Kansalliseen yhtendisyyteen ja "kansaan" vetoaminen on muodostanut suo-
m(tlaisen poliittisen retoriikan kulmakiven sütä löhtíen, kun politikointia suomen

kielelld on ollut olemøssa (Lükanen 2003, 257). Presidenttien puheiden retorisista
keinoista on siis mqhdollistq tehdd tulkintoja, minkdlaisten arvojen pohjaltq kønsa-

løisuutta pyrítddn rakentamaan sekd mistd pyritc)dn samalla erottautumaan. Iden-
tffikaation jø erottqutumisen vrilinen rajankriynti on oleellista, koska mikd tqhansa
identiteetti rakentuu aina suhteessa ympc)röivddn todellisuuteen. Näin ollen "mei-
ddn" luominen on aina sømallq sen tuottamistø, mitd emme ole tqi haluq olla (rs.
Burke 1969).

Es ittelen ens in tüvisti siviiliuskonto ø p o liittis en retoriikan ulottuvuuÍena s ekö
aikaisempaa presidenttipuheen tutkimusta. Tdmrin jälkeen selvitcin tiivistetysti pero-
ration jø pøthoksen kcßitteet. Olen muodostanut presidenttien siviiliuskonnollisesta
retoräkastq kolme peroratiodiskurssia: uskonnollisnationalistinen, pragmaattinen
selcci eettinen diskurssi. Niiden rajat eivdt kuitenkaan ole täysin yksiselitteiset, kuten
tuonnempana kdy ilmi. Lopuksi vertailen toisiinsa kolmea kansalaisuuden ideaali-

wppid.

Asiasanat: retoriikka, siviiliuskonto, virkaanastujaispuhe, peroratio
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SIV¡ILIUSKONTO RETORISENA STRATEGIANA
Siviiliuskonnollisia teemoja on käsitelty jo antiikin Roomassa, mutta sen esi-
isänä voidaan pitaaNiccolò Machiavellia (1469-1527). Hänen mukaansa uskon-
non oli oltava politiikalle alisteista, koska poliittisen elämän vaatimukset ovat
jotain muuta kuin kristillinen maailmasta vetäytyminen. Discorsi-teoksessaan
Machiavelli (2001) käsittelee uskontoa puhtaasti instrumentaalisessa roolissa:
sen funktio on valtiojärjestyksen ylläpitäminen sekä jatkuvuuden takaaminen.
Uskontoa on kuitenkin pidettävä kunniassa, koska se edistää yhtäältä valtion
sisäistä sovinnollisuuttaja yhtenäisyyttä sekä toisaalta sodassa tarvittavaa sitke-
yfia ja päätthväisyyttä (Machiavelli oli erittäin skeptinen, soveltuuko kristinusko
tähän ilman radikaalia uudelleentulkintaa). Uskorurollisia tapoja vahvistava hal-
litsija myös edistää arvovaltaansa ja legitimoi omaa valtapositiotansa. (Machia-
velli 2001, luvut XI-XV.)

Ensimmäisenä siviiliuskonto-käsitettä käyttänyt Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778) puolestaan katsoi, että valtiolla on oltava uskonto, joka saisi ihmi-
set rakastamaan kansalaisvelvollisuuksiaan. Siihen eivät kuitenkaan sovellu
uskonnot, joiden opinkappaleisiin kuuluu yksinomaan tuonpuoleiseen orientoi-
tuminen tai totuuden dogmaattinen monopoli. Kyseessä ei täten ole metafrysi-
nen teologinen opinkappale, vaan machiavellimaisesti yå teistunteeseen kohdis-
tuva ajattelutapa, jota llman on mahdotonta olla hyvä kansalainen. Kyseessä on
siviiliuskonto (la religion civile). (Rousseau 2006, kirja IV, luku 8; Machiavellin
ja Rousseaun eroista ks. Breiner 1993.)

Rousseaun mukaan siviiliuskonnon kulmakivet ovat ihmisistä huolehtivan
jumaluuden olemassaolo, tulevaisuusorientaatio, oikeamielisten onni ja pahojen
rangaistus, suvaitsevaisuus, yhteiskuntasopimuksenja lakien pyhyys.Teologi-
seen sisältöön tai virallisiin uskonh¡nnustuksiin ei oteta kantaa, vaan esimer-

kiksi jumaluus-käsite jää abstraktiksi, koska suvereenin - ei kirkon - teht¿ivä

on määritellä uskonartikkelit, joihin hyvä kansalaisuus ja alamaisuus valtiolle
pohj autuvat. (Rousseau 2006.)

Perinteisen uskonnon, kirkon ja valtion välistä rajankäyntiä sekä politiikan
sakralisaatiota tutkinut Emilio Gentile (2006) puolestaan tulkitsee siviiliuskon-
non nimenomaan modernin demokratian ilmiönä, jossa esimerkiksi valtio tai
kansakunta voidaan nähdä pyhänä instituutiona. Kyseessä on hänen mukaansa

niin sanotun sekulaarin uskonnon muoto, jonka tarkoituksena on sosiaalistaa
ihmiset vallitsevaan moraalis-poliittiseen j ärj estelmään. Siviiliuskonto ja val-
tio ottavat traditionaalisen uskonnon ja kirkon paikan kollektiivisen identitee-
tin luojina - näin ollen kansalaisuus korvaa perinteisen uskovien yhteisön. Tär-
keässä osassa ovat nimenomaan presidenttien sekä muiden poliittisten johtajien
puheissaan käyliämät ilmaukset, joissa esimerkiksi valtion tai kansan suvere-
niteettiin sekä presidenttiyteen yhdistetään kaitselmus tai muita uskonnollisia
myyttej ä sekä symboleita.
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SIVII LIUSKON NOLLISET TEEMAT
PRESI DENTTITUTKIMU KSESSA JA -PU H EESSA
Suomalainen presidenttitutkimus on keskittynyt lähinnä valtiolliseen johtajuu-
teen tai valtasuhteisiin presidentin ja eduskunnan välillä (ks. esim. Nousiainen
1985; 1989). Presidentinjulkinen puhe vallankäytön välineenä on aihe, jota ei
liiemmin ole käsitelty (ks. kuitenkin Aarnio & Isotalus 2000). Yhdysvalloissa
presidenttien puhevaltaaja sen eri ulottuvuuksia sen sijaan on tutkittu runsaasti
(ks. esim. Neustadt 1960).

Robert N. Bellah on käsitellyt siviiliuskontoa painottaen nimenomaan pre-
sidenttien roolia. Hän (1967; ks. myös 1975) mäarittelee siviiliuskonnon tar-
koittavan politiikan uskonnollista ulottuvuutta, joka ilmaistaan uskomuksissa,
symboleissa ja rituaaleissa koskien yhteisOlle pyhiä instituutioita. Presidentin
virkaanastujaispuhe on oleellinen siviiliuskonnollinen tapahtuma, koska poliit-
tisen auktoriteetin uskonnollisen legitimaation lisäksi se pyrkii vahvistamaan
kansallista tai valtiollista yhtenäisyyttä. On myös huomioitava, että yhteisölli-
syyttä voidaan pyrkiä luomaan perinteisen Jumala-käsitteen lisäksi myös muilla
"kansallisen olemassaolon" kannalta tärkeiksi nähdyillä arvoilla.

Siviiliuskonnollisesta retoriikasta on luettavissa esiin erilaisia arkkityyp-
pejä, vaikka perinteistä uskonnollisuutta ei muuten olisikaan esillä. Näitä ovat
kansan erityinen tehtävä maailmassa, luvattu taí pyhîi maa, kollektiivin puo-
lesta uhrautuminen sekä sen avulla saavutettava onnellinen tulevaisuus. Jokai-
sel1a kansalla on kuitenkin omat symbolinsa, pyhät tapahtumansa ja paikkansa
sekä juhlalliset rituaalinsa ja mytologinen maisemansa, jotka puhujan on huo-
mioitava. (Bellah 1967.) Raamattuun tavalla tai toisella pohjautuvat arl'tityy-
pit ovat kuitenkin olleet erityisen vahvasti läsnä protestanttisissa maissa, kuten
Suomessa.

Roderick Hart (2002) erottelee kuusi presidenttipuheeseen vaikuttavaakate-
goriaa: biografiset, filosofiset, kulttuuriset, institutionaaliset, kontekstuaaliset
sekä mediaan liittyvät tekijät. Lisäksi hän huomauttaa uskonnolliseen retoriik-
kaan liittyen, että puhujan ei tarvitse keksiä uusia topoksiø, kun käytössä ovat
esimerkiksi raamatulliset teemat. Toiseksi uskonnollista mytologiaa hyödyntä-
mällä on mahdollista vedota tehokkaasti kuulijoiden tunteisiin. Täten uskonnol-
linen retoriikka on rituaalinen ja kollektiivinen väline; käsite syrnbolinen unifi-
kaatiokuvaakin uskonnollisten tunteiden yhdistämistä poliittisen konsensuksen
nimissä (Hart 2004, 7 4-7 7, 8l).

Siviiliuskonnollisuus on täten yksi olennainen osa poliittista retoriikkaa.
Sen voidaan siis määritellä tarkoittavan, ei välttämättä niinkään perinteistä
uskonnollisuutta tai sitoutumista tavanomaisiin teologisiin dogmeihin, vaan
retorisia strategioita, joilla puheissa tuotetaan halutunlaista kansalaisuutta. Näin
ollen esimerkiksi poliitikkojen voidaan tulkita olevan niin sanottuja siviilius-
konnon teologeja, joiden puheeseen vaikuttaa yllämainitun kuusikentän lisäksi
aktiivinen muutosten mahdollisuus - olemassa oleviin perinteisiin ja rituaalei-
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hin nojaamisesta huolimatta presidentti voi retoriikassaan olla niin sanottu inno-
vatiivinen ideologi (ks. Skinner 2002).

Virkaanastujaispuheita retorisena instituutiona ohjaavat aina kulloisenkin
tilanteen asettamat poliittiset vaatimukset. Erityisesti Suomessa näitä ovat esi-

merkiksi oikeisto-vasemmisto-akseli, valtion ja kirkon suhteet sekä oikeuskult-
tuuriin liittyvät käsitykset. Retorisiin strategioihin vaikuttaa siis muun muassa,

mistä presidentti katsoo ensisijaisesti tarvitsevansa tukea. Esimerkiksi traditio-
naalisen uskonnon tai nationalististen symboleiden käyttäminen on todennäköi-
sesti erilaista riippuen siitä, pyrkiikö puhuja hakemaan tukea oikealta, keskeltä
vai vasemmalta.

Historiallis-poliittisen kontekstin lisäksi siviiliuskonnossa on otettava huo-
mioon valtion suhde uskontoon ja eri kirkkoihin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa
ei ole valtionkirkkoa, kun taas Suomessa evankelisluterilaisella kirkolla ja val-
tiolla on pitkä yhteinen perime. Vaikka vuoden 1919 valtiosäännössä vahvis-
tettiin valtion periaatteellinen tunnustuksettomuus, niin evankelisluterilaisella
kirkolla oli ja on edelleen perustuslaissa vahvistettu julkisoikeudellinen asema

sekä muutenkin läheiset suhteet valtioon. Tällainen traditio vaikuttaa väistä-
mättä myös siviiliuskonnollisuuteen esimerkiksi luterilaisuudesta juontuvien
vaikutteiden voimakkaana läsnäolona.

Presidenttiretoriikkaan vaikuttaa myös oikeuskulffuurin kehitys. Esimer-
kiksi viittaukset lakien pyhyyteen ovat osa vielä 1900-luvun puoliväliin asti val-
linnutta (luterilaista) oikeusdiskurssia, jossa laki sekä oikeusjärjestys ylipäätään
saivat pyhyytensä Jumalalta. Sitä ilman puolestaan "pyhyys olisi merkityksetön
mielle, jonka tyhjyys kävisi selväksi jokaiselle ajattelevalle" (Hermanson 1922,

19). On myös mahdollista, että niin Ståhlbergin, Kekkosen kuin Halosen tapa
erottautua avoimesta uskonnollisuudesta liittyi osittain heidän juristeina omak-
sumaansa oikeuspositivismiin, jossa lainsäädäntöön ei liity teologisia tai muita
metaffysisiä arvoja. Toisaalta esimerkiksi lakimiestaustaisten Rytin ja Svinhuf-
vudin puhetavassa lakien merkityksen painottaminen yhdistyi uskonnolliseen
retoriikkaan. Täten esimerkiksi Ståhlberg edustaakin tässä tietyllä tapaa kahta
diskurssia: oikeuspuheen hallitessa (siviili)uskonnollinen elementti on esillä
lakien pyhyyden kautta. Laillisuusteeman suhteen Halonen on poikkeukselli-
nen. Hänen puheissaan sekä laillisuus että tavanomainen uskonnollisuus ovat
poissa ja siviiliuskonnollisuus rakentuu muiden teemojen varaaî.

PERORATIO JA PATHOS ANTIIKIN RETORIIKASSA
Esittelen seuraavaksi aiheeni kannalta oleelliset peroration ja pathoksen käsit-
teet, koska antiikin retoriikan taidossa niiden katsottiin kuuluvan yhteen. Aris-
totelisen retoriikan ethos, pathos ja logos -kolmijaossa pathoksella tarkoitetaan
keinoja, joilla yleisö saadaan haluttuun mielentilaan. Tällöin vakuuthrminen
perustuu siihen, että kuulijat (a katsojat) pyritaän saattamaan puheen avulla
haluttuun tunnetilaan. Päätöksentekoon vaikuttaa, onko henkilö rauhallinen,
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pelokas, surullinen, iloinen, rakastunut tai vaikkapa vihainen. Näin ollen puhu-
jan on päättelyn ja teoreettisen tarkastelun lisäksi tiedettävä erilaisten tunnetilo-
jen luonne ja laatu sekä millä tavoin ne saadaan syntymään. (Aristoteles 2000,

1355b-1356a.)
Antiikin roomalaisessa retoriikassa puheen perorøtioon eli päätäntöön on

kasitetty kuuluvan nimenomaan joko esitetyn argumentoinnin kokoaminen
(recapitulatio) tai yleisön tunteisiin vetoavan lopeflrksen (affectus) esittäminen
(ks. Haapanen 1990,19-38). De oratore -teoksessaan (55 eaa.) Cicero painotti
yleisön liikutLamisen tärkeyttä, koska puhetaito perustuu kuulijoiden mielten
tyynnyttelyyn tai kiihdyttämiseen. Erityisesti poliittisen puhujan on tunnettava
"kansakunnan taval", koska ihmiset tekevät ratkaisujaan useammin juuri tuntei-
den pohjalta kuin asioiden todellisen laidan, auktoriteetin, säännösten tai lakien
perusteella. (Cicero 2006,kirja I, kohta l7 &,II:115, 178, 337; ks. myös 1959-
1e60.)

Myös Quintilianuksen lnslitutio oratorian (95 jaa.) mukaan puheen lopetus

koostuu substanssin yhteenvedosta (anakephalalosls) tai tunteiden nostattami-
sesta Qtathopoeia). Ciceron tavoin Quintilianus korostaa, että pathos on pyrit-
tävä ottamaan mahdollisimman tarkasti huomioon, koska voimakkaat tunteet

voivat hâmärtãä arviointikyvyn jopa siinä määrin, että totuus unohtuu. Puhu-
jan moraaliin sekä yleisiin ominaisuuksiin viittaava ethos sekä pathos toimivat
yhdessä, sillä puhujan täytyy luoda itsestään mahdollisimman positiivinen kuva.
Täten on vedottava yleisön tunteisiin * ja mikä tärkeintä, puhujan on itse uskot-
tavasti esitettävä tunnetila, johon hän yleisönsä baluaa. Quintilianus mainitsee

muun muassa vetoomukset yhteiseen hyvâàn, kuulijoiden kunniaan sekä jälki-
polviin. Myös jumaliin vetoaminen on suotavaa, sillä se kertoo puhtaasta oma-

tunnosta. (Quintilianus I966,1<t4aVI, luvut 1-2, myös IV: l.)
Pathosta tarkasteltaessa erþisesti puheiden päätännöistä on mahdollista

lukea esiin ensisijainen kohdeyleisö, jonka tunteisiin puhuja tai kirjoittaja
haluaa vedota. Retoriselle tilanteelle ominaisesti samalla implikoidaan, että
yleisön tulisi tulkita todellisuutta samanlaisten lasien lävitse. Samalla kun presi-
dentti pyrkii vetoamaan tietynlaisen kansalaisidentiteetin omaaviin henkilöihin,
hän siis konstruoi itsensä tällaisena kansalaisena par excellence. Virkaanastu-
jaispuheiden yleinen rakenne oli kaikilla samantapainen: aloituksen jälkeen pre-
sidentti käsitteli sisäpoliittista tilannetta, keskiosan lopuksi puolestaan siirryt-
tiin kohti ulkopolitiikkaa. Lopetus koostui perinteistä puheen mallia noudattaen
tärkeimpien teemojen yhteenvedosta sekä pathos-ulottuvuudesta. Poliittiselle
puheelle tyypillisesti tulevaisuushorisontti oli hallitsevana aika-aspektina.

KAITSELM U KSEEN LUOTTAEN :

USKON NOLLISNATIONALIST!N EN DISKU RSSI
Maalaisliittolainen Lauri Kristian Relander astui virkaansa 2. maaliskuuta I 925.
Maalaisliiton nåiþvä vähemmistö halusi puolueen tukevan edistysmielisten
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Risto Rytiä, kun taas oikeisto ja ruotsalaiset halusivat estää Rytin valinnan ja

ryhtyivät kannattamaan Relanderia. Q.{ousiainen 1985, 100-101.) Relanderin
puheen päätännöstä tuli malli, johon myös muut diskurssissa toimineet presi-
dentit tukeutuivat:

Sisäisten olojemme vakiintuessa j a seuratessamme suhteissamme ulko-
valtoihin kuten tähänkin saakka vilpitöntä rauhan politiikkaa, on rakasta-

manìme isänmaa, siitä olen vakuutettu, kulkeva onnellista tulevaisuutta

kohti. Luottaen Korkeimman johdatukseen ja luottaen Suomen kansaan

ryhdyn vastuunalaiseen toimeeni. (Eduskunnan p öytüktlatV 1925, 3 1 6.)

1920-luvun sisäpoliittinen tilanne oli suhteellisen rauhallinen, vaikkakin oikeis-
ton ja äärivasemmiston hankausten sävyttämä. Relander painotti puheessaan

siltojen luomista, mutta ei jätä p¿iätännössään epäselväksi, mikä on hänen pro-
pagoimansa poliittis-moraalinen linjaus. Pathoksen keinona päätännössä tämä
olikin oletettavasti toimivaa, koska esimerkiksi kommunismin vastustaminen
oli hyvin usein tunnepohjaista. Retorinen strategia oli ymmärrettävä myös siinä
suhteessa, että poliitikkona verrattain kokematon Relander haki tukea erityisesti
vahvasta oikeistosta, jolle uskonnollinen käsitteistö oli oleellinen osa poliittista
retoriikkaa.

Relander vahvisti luottamuksellaan Suomen kansaa ja "Korkeimman" joh-
datusta kohtaan sekä isänmaa-käsitteen käyttämisellään laistillis-oikeistolaisia
arvoja osana valtiovallan legitimaatiota ja suomalaisuuden määrittelyä. Hänen
alkanaan esimerkiksi Ståhlbergin ajama porvarillinen liberalismi joutuikin vähi-
tellenväistymäännationalistisempienarvojentieltä(Browning2008,13l-139).
Relander yhdisti puheessaan patriotismin uskonnolliseen retoriikkaan tavalla,
johon palattiin vielä 199O-luvullakin: suomalaiset ovat hieman raamatullisen
arkkityypin mukaisesti kansaa, joka kulkee vaikeuksien kautta kohti luvattua
maala ja parempaa aikaa.

Kokoomusta edustanut Pehr Evind Svinhufvud oli konservatiivinen perus-

tuslaillinen, joka painotti isänmaallisuutta sekä presidentin asemaa johtavana

auktoriteettina. 1930-luvun alun voimakkaan oikeistoliikehdinnän aikaan pre-
sidentiksi valittu suojeluskuntataustainen Svinhufr¡ud asettui jyrkästi kommu-
nismia ja vasemmistoa vastaan, mutta vamoi toisaalta laillisuuden sekä yhteis-
kuntarauhan nimeen. Lapuan liikkeen radikalisoituminen sekä vaatimukset
hallituksen hajottamisesta kuitenkin johtivat Svinhufi'udin suoraan asioihin
puuttumiseen ja väkivaltaistuneen oikeistoradikalismin tukahduttamiseen *
kuuluisan Mäntsälän kapinan lopettaneen puheensa hän piti maaliskuussa 1932.

(Nousiainen 1985, I 10-1 16.)

Virkaanastuj aispuheessaan 1 93 1 Svinhufuud korosti laillisuutta sekä demo-
l<ratiaa Suomen elinehtona. Hän päätti puheensa oikeusturvan ja kristillisten
arvoj en korostamiseen:
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Oikeusturvan ylläpitäminen on valtiovallan tärkein velvollisuus. Sen

ohessa tulee kansalaisten kunkin kohdaltaan työskennellä jumalanpelon

ja hyvien, kunniallisten tapojen, samoin kuin uluautuvan isänmaallisen

mielen ja lainkuuliaisuuden juumrttamiseksi kaikkiin kansan kenoksiin.
Sillä kansamme ei voi menestyä eikä edistyä, ellei näitä sen elinjuuria
huolellisesti hoideta. [--] Suomen kansan edustajat, yhteistyö teidänja
hallitusvallan ylimmtin johdon välillä kuuluu valtiosääntömme perus-

teihin, ja tämä yhteistyö tulee, siit¿i olen vakuutettu, olemaan kiinteä ja
hyvä. Siinåi mielessåi toivotan teille menestystä vastuunalaisessa työs-

sänne rakkaan isänmaamme ja kansamme hyväksi. Hena maata varjel-
koon! (Eduskunnan pöytäkirjat U 1931, 131.)

Svinhufuud käytti edeltäjiään eksplisiittisempää uskonnollista retoriikkaa pai-
nottaessaan laillisuuden, uskonnon ja isänmaallisuuden merkitystä kansan ehey-
den ja menestyksen ehtona. Esiin nousevat isänmaan puolesta uhrautuminen,
jumalanpelko, lakien pyhyys sekä puheen päättänyt runebergiläinen ecphonesis,
jossa toivotaan Herran varjelusta maalle. Laillisuuden, kristillisten ja oikeisto-
laisten arvojen yhdistäminen siis jatkui aikaisempaa selkeämmin. Aikaisempaa
vielä näkyvämmin käy myös ilmi, minkälaista yleisöä varten lopetuksen pathos-
aspekti on rakennettu.

Maalaisliittolainen pitkän linjan parlamentaarikko Kyösti Kallio valittiin
presidentiksi tilanteessa, jossa SDP tuki maalaisliiton ehdokasta varmistaakseen
mahdollisen hallituskelpoisuutensa - Svinhufuud oli suhtautunut kielteisesti
punamultahallitukseen. Kallio kuitenkin seurasi edeltäjänsä jalanjälkiä sekä

oman puolueensa yleistä suuntausta painottaen puheessaan kristinuskon merki-
tystä kansan "siveellisten pyrkimysten vahvimpana runkona yuosisatojen ajan"
sekä isänmaan puolesta uhrautumista. Kirkon ja valtion suhteiden kannalta huo-
matfavaa on myös, että Kallio osoitti kiitoksensa evankelisluterilaiselle kirkolle,
jota hänen mielestään valtiovallan olisi tuettava jatkossakin. Kallio päätti vir-
kaanastujaispuheensa Svinhufi¡udin tavoin vedoten jälkipolvien asemaan sekä

Jumalaan kansan ohj aaj ana:

Mutta meidän tehtäviimme ei kuulu ainoastaan entisen säilyttäminen,

vaan myös nyky- ja tulevien sukupolvien aseman lujittaminen. Siihen

työhön minä toivotan Eduskunnalle menestystä. Suokoon Jumala, että

työmme koituisi siunaukseksi kansallemme! (Eduskunnan pöytäkirjat
v1937, 308.)

Edistyspuolueen Risto Ryti astui virkaansa 21. joulukuuta 1940 hänen çdeltä-
jänsä erottua virasta terveydellisten syiden takia marraskuun lopussa. Osittain
vastentahtoisesti ehdokkaaksi ryhb'nyt Ryti valittiin presidentiksi vuoden 1937

valitsijamiehityksellä, koska hän oli kaytannOssä hoitanut sekä pääministerin
että presidentin virkoja elokuusta 1940. (Nousiainen 1985, 143-150.) Virkaa-
nastujaispuheessaan hän painotti yksimielisyyttä, uhrautuvaisuutta ja sopimus-
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ten kunnioittamista Neuvostoliiton kanssa. Erityisesti Ryti painotti, että Suo-

men kansa "tahtoo edelleen lujittaaja syventää ystävällisiä suhteitaan Saksaan,
johon sillä on historiallisia, taloudellisiaja sivistyksellisiä kosketuksia" (edus-

kunnan pöytäkirjat III1940, 1798). Päätîíntö perustui talvisotaviittauksiin sekä

sen myötä säil¡ettyyn itsenäisyyteen:

Luottaen Korkeimman johdatukseen ryhdyn vaativaan tehtävääni var-

masti vakuuttuneena siitä, että elinkelpoinen kansamme, joka histori-
amme kuluessa aina on osoittanut olevansa suurin vastoinkäymistensä ja
kärsimystensä hetkinä ja sellaisena selvinnyt voittamattomiltakin näyttä-

neistä vaikeuksista ja vaaroista, nytkin þkenee ponnistautumaan onnel-

lisempiin oloihin. (Eduskunnan pöytåikirjat IU 1940, 17 98.)

Rytin peroratioretoriikka perustuu raamatullisen mytologian hyödyntämiseen
kansallisen eheyden legitimoimisessa. Hän muodostaa perinteisellä lavalla ana-
logian Vanhan testamentin Israelin ja Suomen välille implikoiden, että vastoin-
käymiset ja kärsimykset ovat Jumalan tapa koetella kansaansa. Kiintoisa on
myös hieman darvinistinenkin viittaus "kansan elinkelpoisuuteen", jonka hän
implikoi vahvistuvan vastoinkäymisten kautta. Toisenlainen, uskonnollinen
motivaatio tähän löytyy tulkinnasta, jonka mukaan (taivaallisesti säädeffy) kär-
simys ylentää jaohjaakansakuntaa oikealle tielle (ks. Kemppinen 2006).

Rytin toinen virkaanastuj aispuhe maaliskuussa 19 43 oli jatkosodan apolo-
gia, jonka hän totesi olevan samaa \uonna 1939 alkanutta sotaa, jossa Suomi
"puolustaa korkeimpia awojaan". Ryti päätti perorationsa pyytäen Jumalan siu-
nausta eduskunnan työlle. (Eduskunnan pöytäkirjatIll943, 1 84-186.) Korkeim-
man johdatus -teema yleistyi voimakkaasti talvisodan arkana, ja esimerkiksi
Mannerheim julisti päiväkäsþissään talvisodan olevan taistelua kodin, uskon-
non ja isänmaan puolesta. Jatkosota puolestaan oli 'þyhä sota" ja "ristiretki".
(Ks. Mannerheim 1970.) Erityisesti uskonnollisissa piireissä talvisodan katsot-
tiinkin osoittaneen raamatullisen analogian oikeaksi. Tähän teemaan tukeutu-
minen voidaan nähdä turvallisena ratkaisuna historiallis-poliittisen kontekstinsa
valossa.

Elokuussa 1944 Ribbentrop-sopimuksen solminut Risto Ryti erosi, ja C.
G. E. Mannerheim valittiin presidentiksi poikkeuslailla. Mannerheim kutsuttiin
presidentiksi, koska hänen katsottiin parhaiten pystyvän vaikeiden ratkaisujen
hetkellä pitamaan kansakumran koossa ja armeijan hallinnassaan sodasta irtau-
duttaessa. (Nousiainen 1985, 155-158.) Mannerheim päätti lyhyen virkaanastu-
jaispuheensa tutuksi tulleeseen formulointiin luottamuksestaan "Korkeimpaan".
Lopetuksessaan hän korosti edeltäjiään voimakkaammin kansallista yksimieli-
syyttä kansallisen olemassaolon takeena sekä itsenäisyyden turvana. (Eduskun-
nan pöytäkirj at U 1944, 534.)

Sodan jälkeisessä uudenlaisessa poliittisessa tilanteessa eduskunta valitsi
presidentiksi kokoomusta edustaneen J. K. Paasikiven. "Tosiasioiden" tun-
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nustaminen ja hyvien suhteiden muodostaminen Neuvostoliittoon määritteli
hyvin pitkälle hänen reaalipoliittisen näkemyksensä (ks. esim. Paasikivi 1966).

Puheessaan lakien ja sopimusten tarkan noudattamisen painottamisen lisäksi
hän kuitenkin totesi suomalaisten "kaitselmuksen avulla kestäneen monet koh-
talon iskut" (eduskunnan pöytäkirjat 111946,281). Peroratiossaan hän muistutti
sananlaskusta, jossa todetaan, etíâ Jumala auttaa ihmeellisesti häntä, joka tekee
työtä uskollisesti. Paasikiven retoriikassa on kuitenkin edelleen läsnä protestant-

tinen käsitys ihmisen ja Jumalan suhteesta sekä tuttu eksplikointi luottamuk-
sesta korkeampiin voimiin:

Omasta puolestani tulen, Korkeampaan luottaen, ponnistamaan kaikki
voimani täyttääkseni, niin paljon kuin minulle on mahdollista, Tasaval-

lan Presidenttinä velvollisuuteni, tehden työtä yhteistoiminnassa edus-

kunnan ja sen luottamusta nauttivan hallituksen kanssa. (Eduskunnan

pöytäkirj at V 1 9 46, 281).

Toisen kautensa virkaanastujaispuheessa entinen myöntyväisyyslinjalainen,
reaalipoliitikko Paasikivi korosti, että kansan tulevaisuus riippuu viime kädessä

kansasta itsestään ja sen sitkeydestä sekä uskollisuudesta omia perusarvojaan

kohtaan. Paasikivenkin kansalaisuus rakentuu luterilais-runebergiläisen uskol-
lisuuden, nöyryyden ja omin voimin selviämisen ihanteiden vaÍaaî. Peroration
viittaus Vdnrikki Stoolin tarinoiden sentimentaaliseen Vänrikin markkinamuisto
-runoon ei j ätä epäselväksi kansalaisuuden attribuuttej a:

Luottaen lujasti siihen, että Suomen kansassa on näitä henkisiäja siveel-

lisiä voimia, jotka takaavat sille pysyväisesti paikan vapaiden kansojen
joukossa, lopetan Runebergin vanhan kenatöörin sanoilla: "Jumala syn-

nyinmaata varj elkoon". (Eduskunnan pöytäkirj at V I 9 5 0, I 3 1 .)

Runeberg kuvailee kansallisromanttiseen sävyyn Suomen sodan (1808-1809)
tapahtumia sekä sotilaiden uhrautuvaa asennetta isänmaan puolustamiseen.

Ylipäätään moraali ja vastuuntunto ovat Runebergin runoelmien kantavia tee-

moja. Rr.rnebergiä ja Paasikiveä yhdistää lisäksi näkemys, että pienen kansan
elinvoima kumpuaa nimenomaan "henkisistä ja siveellisistä voimista". Vänrikki
Stoolin tarinoiden merkitys kansallisen identiteetin aineksena on korostunut
vielä siten, että sitä on jaettu suomalaisille muun muassa talvisodan aikana. Paa-

sikiven intertekstuaalisen þtköksen voidaan tulkita tarkoittaneen, että suoma-
laisuuteen kuuluivat edelleen perinteinen protestanttinen moraali, uhrautuminen
sekä vastuullisuus, mutta ihanteet tuli sovittaa (geo)poliittisiin realiteetteihin:
oli hyväksyttãvä, etIä Suomi on suurvallan naapuri.

Paasikiven retoriikka on erityisen kiinnostavaa sen suhteen, että Paasikiven
linja perustui sotien välisen ajan kriittiseen arviointiin, konfliktien välttämiseen
sekä ulkovaltojen (Neuvostoliiton) näkökulman huomioonottamiseen. Perorati-
oissaan hän kuitenkin nojasi toisaalta perinteiseen luterilaiskansalliseen arvope-
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rustaan sekä kansalliseen yhtenäisyyteen valtiollisen suvereniteetin perustana,

mutta toisaalta painotti aikaisempaa näkyvämmin arviointikyvyn merkitystä.
Toisessa virkaanastujaispuheessaan hän teki selväksi, että pienten kansojen on
tunnustettava asemansa suhteessa suurvaltojen valtapolitiikkaan. Täten myös
Suomen ulkopolitiikan on perustuttava "tehtyjen sopimusten tunnontarkkaan
täyttämiseen sekä hyvien ja luottamuksellisten suhteiden ylläpitämiseen ennen
kaikkea Suomen ja Neuvostoliiton vä1i11ä" (ibid). Näin ollen Paasikivi aloitti
siirtymän kohti pragmaattista diskurssia.

1900-luvun alun ja puolivälin uskonnollisnationalistisessa diskurssissa

voidaan nähdä voimakkaimmin Ruotsin vallan ajoilta periyryvan patemalistis-
uskonnollisen kansakuntakäsityksen vaikutus. Isänmaallisuus sekä myöhem-
min nationalismi perustuivat luterilaisuuden pohjalta eliitin tuottamaan kansal-
lisajatteluun, jossapatriotismi ja valtionuskonnon kannattaminen olivat þtketty
toisiinsa. "Kansalaisen" rooli nähtiin niin ikään enemmän passiivisena osallis-
tujana kuin aktiivisena toimijana. Virallisen kansallisen identiteetin sekä uskon-
nollisen identiteetin välinen yhteys säilyi poikkeuksellisen kiinteänä - Ruot-
sia kauemmin Suomessa, jossa Ruotsin ajan perinnön vaaliminen autonomian
perustana, hidas modernisaatio sekä sisällissodan, talvi- ja jatkosodan koke-
mukset edesauttoivat suomalaisuuden, isänmaallisuuden ja luterilaisuuden pitä-
mistä lähes synonyymisina käsitteinä. (Ihalainen 2005, 1 8 9- I 9 0 ; 2007 ).

Diskurssin seuraava edustaja on kenties hieman yllättäen Neuvostoliiton
hajoamisen jälkeisen ajan ensimmäinen presidentti, SDP:n Martti Ahtisaari,
joka astui virkaansa 1. maaliskuuta 1994. Aikaisemmista valitsijamiesvaaleista
poiketen hänet valittiin suoralla kansanvaalilla. Puolueiden esivaaleihin olivat
saaneet ensimmäisen (a toistaiseksi ainoan) kerran osallistua puolueisiin kuulu-
mattomat henkilöt, ja näin ollen Ahtisaari valittiin ehdokkaaksi.

Ahtisaaren virkaanastujaispuhe oli kiintoisa retorinen sekoitus uusiaja van-
hoja teemoja. Hän korosti poliittista yhteistyötä lamasta selviämiseksi sekä nosti
esille ihmisarvon "uuden yhteisymmärryksen politiikan käyttövoimana". Ahti-
saari osoitti kiitoksensa edeltajälleen Suomen kansainvälisen aseman paranla-
misesta sekä "siitä suuresta panoksesta, jonka hän on maanìme ja kansainvä-
lisen turvallisuuden hyväksi tehnyt". Ahtisaari esitti niin ikään "kansakunnan
nimissä" kiitokset Tellervo Koivistolle, jonka hän totesi hoitaneen työtään esi-
merkillisesti. Ulkopolitiikkaa käsitelleessään Ahtisaari kuitenkin painotti erityi-
sesti, että "me suomalaiset, jotka olemme lunastaneet itsenäisyytemme raskaissa
sodissa, ymmärrämme, kuinka tärkeää on turvallisuuden perustan jatkuva vah-
vistaminen". Siinä on þse "ei aidan panemisesta vaan veräjän avaamisesta",
jonka Euroopan unionin jäsenyys hänen mukaansa mahdollistaisi. (Eduskunnan
pöytäkit' at I/ 199 4, 20 1-202.) Perorationsa retoriikas sa Ahtisaari palasi perintei-
sen isänmaallisuuden teemoihin:

Meillä suomalaisilla on maailmalla hyvä maine. Meihin luotetaan ja sit-

keytemme tunnustetaan. Emme anna periksi. Emme nytkään,vaatkat-
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soÍme eteenpäin luottavaisesti. Edessämme vielä olevien vuorien takaa

häämöttää jo parempi huomen. Se olkoon päivä, jolloin suomalaiset jäl-
leen ovat vakuuthrneita siitä, ett¿i tämä oma rakas isänmaamme on meille
paras maa elääja rakentaa tulevaisuuttamme. Ryhtyessäni nyt hoitamaan

tasavallan presidentin tehtäviä toivon teiltä samoin kuin koko Suomen

kansalta tukea työlleni. Sen pyrin suorittamaan kaikin voimin parhaan

taitoni mukaan ainoana päämaärana Suomen kansan onni ja menestys.

Jumala suojelkoon isänmaatamme ja kansaamme. (Eduskunnan pöytä-

kt4atll1994,202.)

Ahtisaari hyödyntää jälleen raamatullista myyttiä vaikeuksissa olevasta kan-
sasta. Hänen puheessaan sota on korvathr lamalla, joka tulkitaan analogisesti
kansallisen olemassaolon uhaksi. Paluusta menneisyyteen kertoo myös inter-
tekstuaalinen yhteys Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen kansalliseksi ikoniksi
nostetun Adolf Ehrnroothin retoriikkaan, jossa Suomen todetaan olevan paras

sekä puolustamisen arvoinen maa Suomen kansalle (ks. Ehrnrooth & Lehtonen
1994). Ahtisaaren retoriikka implikoi traditionaalisten suomalaisuusteemojen
eräänlaista rehabilitointia, vaikka kansallinen kertomus pyrittiinkin artikuloi-
maan osaksi eurooppalaista metaîaÍratiivia. Nato-myönteisen Ahtisaaren voi-
daankin tulkita jatkaneen ja soveltaneen edeltäjänsä Mauno Koiviston aloitta-
maa Kekkosta länsimielise mpîiä ja itsenäisempää ulkopoliittista linj aa.

PERI NTEINEN USKONTO TAKA-ALALLA:
PR/AGMAATTINEN DISKU RSSI
Suomen tasavallan ensimmäinen presidentti kuului perorationsa puolesta prag-
maattiseen diskurssiin. Hänet valitsi eduskunta keskustaoikeiston sekä vasem-
miston äänillä sisällissodan sekä valtiomuototaistelun aiheuttaman epävakaan
tilanteen vuoksi. Liberaalia keskustaa edustanut nuorsuomalainen (myöh. kan-
sallista edistyspuoluetta edustanut) Kaarlo Juho Ståhlberg astui vírkaansa 26.
heinäkuuta 1919. Ståhlbergin virkaanashrjaispuheen eetos rakentuikin voimak-
kaasti maan ulkonaisen turvallisuuden, sisäisen oikeusjärjestyksen ja laillisuu-
den korostamisen varaan.

Kansallisvaltiojärjestelmään juuri astuneen Suomen presidentti päätti vir-
kaanastujaispuheensa vetoamalla kansalliseen eheyteen ja rauhantyöhön tule-
vaisuutta varten:

Jos tämä fvaltiollinen ja yhteiskunnallinen eheys] onnistuu ja jos sen

ohella täydellä todella ryhdytään siihen voimaperäiseen, vakavaan rau-
han työhön, jota nyt tawiÍaan kaikilla julkisen ja yksityisen elämän

aloilla, niin maamme, siihen varmasti luotan, voi eläen sovussa ja hedel-

mällisessä vuorovaikutuksessa muiden valtojen kanssa täyttää paikkansa

oikeusvaltiona ja kansamme sivistyskansana, kohottaen olojamme nyþ-
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polven tarpeiden tyydyttämiseksi, tulevien sukupolvien hyväksi (Edus-

kunnan pöytäkirjat I/1919, 1086).

Ståhlbergin puhe kokonaisuudessaan rakentui pääasiassa yhteiskuntasopimuk-
sen ja lakien rikkomattomuuden korostamiselle, mikä oli puheen historiallisen
kontekstin, lähinnä sisällissodan sekä Karjalan kiistanalaisen tilanteen, huomi-
oon ottaen ymmärrettävä retorinen keino. Demolcatiaa sekä kansallista eheyttä
painotettiin tulevan elämän nimissä, jolloin suomalaiset pystyvät saavuttamaan
paikkansa kansakuntien joukossa. Näin ollen perustuslaillisuus oli pohja, josta

Suomi voi ponnistaa kohti parempaa tulevaisuutta. Ståhlberg joutuikin lailli-
suuslinjansa vuoksi jyrkemmän oikeiston sekä jääkärijohtoisen suojeluskunta-
laitoksen kritiikin kohteeksi.

Ståhlbergin vuoden 1919 virkaanastujaispuhe voidaan tulkita myös siten,

että tasavallan ensimmäisellä presidentillä oli poliittista pelisilmåiä olla vetoa-
matta uskontoon, koska luterilaisen kirkon asettuminen sisällissodassa voitta-
neelle valkoiselle puolelle oli aiheuttanut hankauksia erityisesti työväenliikkeen
kanssa. On mahdollista, että hän ei halunnul rajata yleisöään ainakaan uskon-
nollisuuden perustella, vaan luotti, että "valtiollinen ja yhteiskunnallinen eheys

saavutetaan vuorovaikutuksella niin yksityisten ihmisten kuin muiden kansojen
kesken" (ibid.). Toisaalta vuoden 1919 hallitusmuodon tunnustuksettomuus lie-
nee osaltaan vaikuttanut Ståhlbergin retoriikkaan.

Pragmaattisessa diskurssissa oli Ståhlbergin jälkeen katkos, joka jatkui
1950-luvulle asti. Diskurssin seuraava presidentti, maalaisliiton Urho Kekko-
nen, vaali suhteita Neuvostoliittoon pontevammin kuin edeltäjansa (ks. Viha-
vainen l99l), jolloin presidenttijohtoisesta ulkopolitiikasta tuli yhä enemmän
sisäpolitiikkaa sekä koko poliittista horisonttia määnllävä tekijä. Kekkosen
25-vuotisen valtiopäämieskauden aikana presidentin vallankäytön kasvu tukikin
näkemyksiä Suomesta puolipresidiaalisen hallitusjärjestelmän tyyppinä (Nlousi-

ainen 1985, 189-191).
Ensimmäisessä virkaanastujaispuheessaan I. maaliskuuta 1956 Kekko-

nen sanoi jatkavansa Paasikiven työtä 'Johdonmukaisesti voimiensa mukaan",
mihin viittaa myös Kekkosen jatkama siirtyminen edelleen pois uskonnollisna-
tionalistisesta päätäntödiskurssista. Tämä voidaankin nähdä heijastumana Kek-
kosen ja Paasikiven ulkopoliittisten linjojen eroista (ks. esim. Palonen 1987).
Kekkonen korosti myös presidentin itsenäisyyttä ja riippumattomuutta puoluei-
den ja muiden ryhmittyminen yläpuolella. Puheen peroration siviiliuskonnolli-
sessa retoriikassa oli kuitenkin nyt erilainen sävy:

Kun tässä mielessä fyötämme teemme kukin sillä paikalla, mikä meille

on suotu, voi Korkeimman alulla toteutua kirkkokäsikirjaan sisältyvä

presidentinvaalin aikana luettava rukous presidentin ja toimien menes-

tymisestä niin, että ne edistävät kansamme parasta rauhaa ja yksimieli-

syyttä (Eduskunnan pöytäkirjat V1956, 124).
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Kekkonen vetoaa edelleen auttavaan korkeampaan voimaan, mutla eltiannyllää
samalla itseään metaSrysisistä teemoista. "Auttava Korkein" on olemassa enää
nimenomaan osana uskon (a valtionkirkon) dogmijärjestelmää, ei välttämättä
enää kiinteänä osana presidentin omaa retoriikkaa. Presidentti legitimoi tällä
tavoin kuitenkin kirkkoinstituution asemaa yksimielisyyden edistäjänä. Machia-
vellinsa opiskellut Kekkonen vahvisti tietoisesti kirkon sekä esivallan suhdetta
poliittisessa tilanteessa, jossa tämä ei välttämättä enää ollut itsestäänselvyys.

Kekkosen toisessa virkaanastuj aispuheessa vuonna 19 62 "Korkeimman"
tilalla on demokratia, jonka voimaa ja toimivuutta presidentti korostaa - eri-
tyisesti "oman demokratiamme tie" on teema, jonka Kekkonen katsoo ratkais-
seen monet poliittiseen elämään liittyneet ongelmat. (Eduskunnan pöytäkirjat
A I 9 62, 3 9.) Kolmannen virkaanastuj aispuheen peroratiossa vuonna 1 968 edel-
lisen puheen demokratia väistyi ulkopolitiikan korostamisen tieltä. Nyt ulkopo-
litiikan onnistunut hoitaminen on Kekkosen mielestä kansallisen olemassaolon
tae, ja siksi se vaatii "koko kansan johdonmukaista ja vilpitöntä tukea". (Edus-
kunnan pöytäki4atIll968,106-107.) Kekkosen puheiden kontekstina vaikutus-
valtaisen opposition puuttuessa olikin koko ajan myös Neuvostoliitto, jolloin
voidaan olettaa, että hän pyrki vakuuttamaan, että ystävällismielinen ulkopoli-
tiikka tulisi jatkumaan.

Kekkosen neljäs virkaanastujaispuhe vuonna 1978 (kolmatta virkakautta
oli jatkettu poikkeuslailla rruonna 1973) oli poikkeuksellinen kaikkien presi-
denttienkin puheet huomioiden. Kekkonen esitti suorana lainauksena ensimmäi-
sen virkaanastujaispuheensa alku- ja keskiosan ja totesi lopuksi, etflã aloittaa
samoilla sanoilla toimikautensanyt22 vuotta presidentin tehtävää hoidethraan
(Eduskunnan pöytäkirjat I11978,120). Vaalit ylivoimaisesti voittanut valtion-
päämies siis katsoi, että vuonna 1956 muodostettu linja oli edelleen riittava.

Pragmaattisessa diskurssissa tapahtui kuitenkin Kekkosen seuraaj an aikana
muutoksia erityisesti ulkopolitiikan suhteen. SDP:n Mauno Koivisto astui vir-
kaansa 27. tammikuuta 1982 pääministerin ja vt. presidentin paikalta Kekkosen
jouduttua eroamaan virastaan lokakuussa l98l . Koiviston ensimmäisen virkaa-
nastuj aispuheen lopetus oli myös erittäin poikkeuksellinen:

Ottaessani nyt vastaan tasavallan presidentin tehtävät haluan kaikesta
sydämestäni ja kansakunnan nimissä esittää kunnioitetulle edeltäjäl-
leni, presidentti Urho Kekkoselle, lämpimän kiitoksen siitä suurtyöstä,
minkä hän on isänmaan hyvtiksi suorittanut. Yli neljännesvuosisadan hän

on valtionpäämiehenä varmalla ja taitavalla kädellä ohjannut valtakun-
taamme iavalla,joka on tuonut turvallisuutta ja sisäistä eheyttä. Urho
Kekkonen tulee jäämään kansakuntamme historiaan vertaistansa hake-

vana j ohtohahmona. (Eduskunnan pöytäkirj at IV/ 1 9 I 1, 3 6 5 8.)

Kekkosen kauden vahvan johtajan perintö näþi myös hänen seuraajansa vir-
.kaanastujaispuheen peroratiossa. Aikaisemmin Kekkosen painostuksesta huo-
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limalla pääministerin paikalta eroamaan kieltäytynyt Koivisto hyödynsi imp-
lisiittisesti Mooses-figuuria ja kuvasi Kekkosen hahmona, joka oli vahvalla
esimerkillään johdattanut kansaa kohti eheyttä ja parempaa, tasapainoisempaa

tulevaisuutta. Toisaalta Koivisto otti samalla täIlä retorisella siirrollaan huomi-
oon edellisen presidentin arvostetun aseman sekä keskustan että Neuvostoliiton
epäluulot pyrkimällä osoittamaan edeltäjänsä arvon sekä halunsa jatkaa tutulla
linjalla.

Toisessa virkaanastujaispuheessaan rruonna 1988 Koivisto palasi tiukasti
yhteisen hyvän korostamiseen:

Olen tullut valituksi uudelle kaudelle vaaleissa, joita edelsi tiukka, mutta

asiallinen vaalikamppailu. Pyrkimykseni on olla kaikkien Suomen kan-

salaisten presidentti, niidenkin,jotka eivät valituksitulooni ole myötävai-

kuttaneet. Toiminnassani üarvitsen tukea puolueilta, virkakunnalta, kan-

salaisjärjestöiltä ja yksityisiltä kansalaisilta voidakseni toimia parhaalla

mahdollisella tavalla voimieni mukaan yhteiseksi hyväksi. (Eduskunnan

pöytäkirjat Vl 988, 1 95.)

Koivisto pyrki näin ollen yhdistämään kansaa vaalikamppailun jäljiltä, mutta
esitti samalla Paasikiven tapaan maininnan omien voimiensa mukaan toimi-
misesta politiikassa. Tällä kertaa tosin presidentin ja kansalaisten omat voimat
saavat riittää, sillä Koivisto ei pyydä avukseen johdatusta poliittisen elämän
ulkopuolelta. Myös viittaukset idänpolitiikkaan ovat poissa - ja olihan Koivisto
ensimmäisen kautensa aikana kuitenkin tehnyt maltillisen mutta ptiättäväisen
käännöksen kohti itsenäisempää ulkopolitiikkaa sekä pyrkinyt parlamentarisoi-
maan Suomen poliittista järjestelmää.

Kekkonen ja Ståhlberg korostivat laillisuutta, rauhaa ja ulkovaltojen kanssa

tehtävää yhteistyötä, ja he molemmat pyrkivät kansallisen solidaarisuuden
rakentamiseen esimerkiksi lähestymällä vasemmistoa (Nousiainen 1985, 191).

Ståhlberg kuitenkin edusti vielä 1800-luvun nuorsuomalaista sosiaaliliberalis-
mia, kun taas Kekkosen reaalipoliittinen retoriikka perustui kansallisen kate-
goriaan. Kekkosen "kansallinen yhtenäisyys" oli yhdistetty valtion ulkopolitii-
kan toteuttamiseen, mikä puolestaan määritteli myös sisäpolitiikan rajat. Tässä

onkin yhteys Kekkosen ensimmäisen peroration patemalismiin: jos jokaisen

tulee "työskennellä hänelle suodulla palkallaan", niin politiikan subjekti on
nimenomaan ulkopolitiikkaa johtava presidentti. Vastaavasti ulkopolitiikasta
tulee kollektiivinen tehtävä, joka kansalaisten on omaksuttava lähestulkoon kri-
tiikittä (Browning 2008, 202-210).

2OOO.LUVU N KANSALAISU U DEN
TEEMAÎ EETTINEN DISKURSSI
Ensimmäinen naispresidentti, SDP:n Tarja Halonen, merkitsi muutosta myös
peroratioretoriikassa. Hän oli innovatiivinen nostaessaan retoriikkansa keski-
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öön teemat, jotka esimerkiksi Ahtisaaren puheessa olivat lähinnä sivuroolissa.
Halonen pitäytyr virkaanastujaispuheessaan edeltäjiään huomattavan paljon
sekulaarimmassa retoriikassa; poissa olivat suomalaiskansallinen versio poliit-
tisesta messianismista sekä ulko- ja sisäpoliittinen pragmatismi. Vuonna 2000
voimaanastuneen uuden, muun muassa presidentin asemaa parlamentaarisem-
maksi vieneen perustuslain esittelyn lisäksi esillä olivat näþvästi kansainvä-
lisen ympäristön muutos, demokratia ja ihmisoikeudet. Erkki Karvonen (2000,
l5l-152) onkin nimennyt Ta{a Halosen "Tasa-aryo-Tarjaksi" vuoden 2000
vaalikampanjaretoriikan perusteella. Valtion ja kirkon suhteiden kannalta oleel-
lista on, että myös presidentin piispannimitysoikeus lakkasi vuonna 2000.

Peroratio kuitenkin rakentui myös muuten painotettujen teemojen eli yhteis-
työn sekä tasa-arvon yaraaîja feministiseen politikointiin eli puhemies Riitta
Uosukaisen kiittämiseen:

Arvoisa Puhemies! Kiitän eduskunnan puolesta lausumistanne menes-

tyksen toivotuksista ja Teitä henkilökohtaisesti tasa-arvon edistämiseståi.

Uuden perustuslain hengessä pyrin kaikessa toiminnassani ottamaan

huomioon tarpeen hyvään yhteistyöhön eduskunnan ja valtioneuvos-

ton kanssa. Toivon Teiltä ja kaikilta suomalaisilta tukea työssä Suomen

hyväksi. @duskunnan pöytäkirjat V2000, 505.)

Halosen toinen virkaanastujaispuhe l. maaliskuuta2006 sisälsi uusina teemoina
kehityspolitiikan, pitkäjänteisyyden, tasapainoisuuden sekä ympäristöstä huo-
lehtimisen. Ylipäätään puheessaan hän painotti hyvinvointiyhteiskunnan kehit-
tämistä sekä kansainvälistä vastuuta ja turvallisuutta, joka on saavutettavissa
nimenomaan kehitysyhteistyöllä (Halonen 2006). Halonen totesi, että "maa-
pallo ei ole peritty isiltämme, vaan lainattu lapsiltamme":

Paremman huomisen rakentaminen edellyttää yhteistyötä. Siihen t¿r-

vitaan eduskuntaa, presidenttiä ja hallifusta, mutta myös paljon muuta

- modemin kansanvaltaisen yhteiskunnan kaikkia voimavaroja. Kiitän
teitä, arvoisa puhemies, eduskunnan puolesta lausumistanne menestyk-

sen toivotuksista. Pyrin kaikessa toiminnassani hyvään yhteistyöhön

eduskunnan ja valtioneuvoston kanssa. Toivon Teiltä ja kaikilta suoma-

laisilta tukea työssä Suomen kansan menestykseksi. (Halonen 2006.)

Näin ollen Halosen päätännöissä kansalaisuuden rakentaminen perustuu korke-
ampien voimien sijaan suomalaisessavirkaanastujaispuhediskurssissapoikkeuk-
selliseen retoriikkaan. Kansakunnan etua tavoitellaaînyt ennen muuta eettisesti
vastuullistenja kestävien ratkaisujen sekä yhteistyön kautta: jokainen suomalai-
nen on vastuussa Suomen kansan menestyksestä (tai menestyksettömyydestä).
Yksilönvastuu suhteessa kollektiiviin rakentuu täten uudella tavalla.
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KANSALAISU U DEN IDEAALITYYPIT - SUOMALAISU US
VI RKAANASTUJAISPU H EIDEN PERORATIOISSA
Edellä tarkasteltuja diskursseja voidaan lukea kertomuksina suomalaisista ja
suomalaisuudesta. Esittelen artikkelini lopuksi tulkintoja erilaisia kansalaisuuk-

sia tuottavista peroratiodiskursseista, niiden suomalaisuuskertomuksista sekä

suhteesta toiseuteen. Olen nimennyt analyysini pohjalta kolme kansalaisuus-

konstruktiota: luterilainen, pragmaattinen ja eettinen kansalainen. Tarkoituk-
sena on kîiyfíiíä kansalaisuuden mallej a ideaalityyppisesti heuristisina j äsentä-

misvälineinä (ks. Weber 2004). Yksi ideaalityyppi ei siis välttämättä rajaa toista
kokonaan ulos vaan korostaa tarkoituksellisesti tiettyjä elementtejä. Esimerkiksi
kansallisen yhtenäisyyden vaaliminen on läsnä kaikissa diskursseissa, mutta sitä
lähestytään eri arvojen pohjalta.

Luterilainen kansalaisuus
Uskonnollisnationalistisen diskurssin kansalaisuus rakentuu oikeistolaisten
uskonnollisuuden ja isänmaallisuuden välityksellä: kansalainen, isänmaa ja
Jumala ovat pyhä kolmiyhteys. Retoriikka perustui protestanttiseen ihmisku-
vaan ja kansallisuusaatteen yhdistelmään: diskurssin kansalaisen tulee kamp-
pailla mahdollisimman tehokkaasti isänmaan hyväksi Jumalan johdattamana ja
isänmaan asian implikoidaan olevan Jumalan valtakunnan asia. Samalla myös
oletetaan, että konstruktiota nimeltä isänmaa on tarpeen puolustaa, koska se on
jatkuvasti uhattuna. Voidaankin todeta, että tämän diskurssin kansalaisuus on
1900-luvun alkupuolen nationalismin näköistä subjektiviteettia, jonka juuret
tosin ovat siis j o 1 700-lulun luteri laises sa kansakunta-aj attelussa.

Uskontoa ja nationalismia yhdistäneeseen diskurssiin kuuluneiden presi-
denttien, Relanderista Paasikiveen, virkaanastujaispuheiden peroratiot olivat
selkeästi osa suomalaista oikeistodiskurssia, jossa patriotismi ja uskonnollisuus
kietoutuivat yhteen. Koti, uskonto ja isänmaa -retoriikka vîíliitîiä kuvaa pie-
nestä kansasta, joka vaikeuksista huolimatta selviää "tehtävistään", jos se pysyy
yhtenäisenä ja luottaa johdatukseen. Diskurssin siviiliuskonnollisuus on täten
eksplisiittistä uskonnollisuutta.

Diskurssiin kuuluvien puheiden peroratioiden retoriikassa näþvin uskon-
nollinen figuuri, Jumala tai Korkein, esitetäänkin vanhatestamentilliseen tyy-
liin hahmona, joka ohjaa sekä presidenttiä että kansaa politiikan karikkojen läpi
kohti onnellisempaa tulevaisuutta. Retorinen figurni jää puheiden päätännöissä
kuitenkin siinä määrin abstraktiksi, että se sulkee sisäänsä kaikki teististen
uskontojen jumalakäsitykset. Näin ollen uskonnollisen diskurssin peroratioissa
kohdeyleisön oletetaan koostuvan ainakin suurimmaksi osaksi henkilöistä, jotka
hyväksyvät mainitun kaltaisen käsityksen Jumalasta, joka auttaa uskollista ala-
maista ja nöyrää puurtajaa.

Siviiliuskonnollisuuden lisäksi retoriikassa oleellista on juuri valta-aseman
legitimointi sekä yhteisen identiteetin konstruointi luterilaisuuden avulla. Täten
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pyritään myös vahvistamaan kirkkoinstituution asemaa legitiiminä osana val-
tiollista järjestelmää. Samalla kuitenkin tuotetaan toiseutta, josta halutaan erot-
tautua. Diskurssissa implikoidaankin, että esimerkksi ateistit sekä kirkkokuntiin
kuulumattomar ja jopa uskontoon välinpitämättömästi suhtautuvat on mahdol-
lista lukea toiseuteen kuuluvaksi.

Vastaavalla tavoin viittaukset johdatukseen korostuivat tilanteissa, joissa

"kansallisen olemassaolon" tulkittiin olevan uhattuna. Sotien välisenä aikana
negatiivinen toinen löytyikin pääasiassa valtion rajojen ulkopuolelta, Neuvos-
toliitosta, joka edusti käytännössä koko niin sanotun ensimmäisen tasavallan
ajan myös kansakunnan sisälle vasemmisto-oppositioon heijastuvaa demonisoi-
tua toiseutta, josta oli erottauduttava ja jolle ei tullut antaa myönnytyksiä mis-
sään suhteessa (ks. Browning 2008, 129-156). Siviiliuskonnollisen retoriikan
voidaankin tässä tulkita olevan osa suomalaisuuden artikuloimista lähemmäksi
kohti "kristillistä länttä".

Paasikiven ja Ahtisaaren myötä aikaisempaan luterilaiseen kansalaisuuskä-
sitykseen tuli kuitenkin muutoksia. Heidän retoriikassaan tukeuduttiin edelleen
perinteisiin arvoihin, mutta niitä pyrittiin artikuloimaan uudella tavalla osaksi
ajan vaatimuksia ja poliittisia tavoitteita. Myös tässä tapauksessa epävarman
poliittisen tilanteen voidaan spekuloida vaikuttaneen "Korkeimman" käyttämi-
seen: Paasikivellä valvontakomission aika ja niin sanotut vaaran vuodet sekä

Ahtisaarella lama ja Suomen EU-jäsenyys, jonka saaluttamisen hän näki olevan
kansallisen menestyksen kannalta elintärkeä.

Paasikiven virkaanastujaispuheidensa päätännöt kuuluivat vielä selkeästi
uskonnolliseen diskurssiin, vaikka hän muutoin suhtautuikin kriittisesti suo-
malaisen nationalismin aggressiivisiin muotoihin sekä sen poliittisen arvioin-
tiþvyn puutteeseen. Paasikivi oli 193O-luvulla kokoomuksen puheenjobtajana
(193+-36) myös tehnyt pesäeron kiivasta uskonnollista retoriikkaa käyttänee-
seen oikeistoradikalismiin ja sen antidemokraattisiin juonteisiin. Paasikiven
kansalaisuus on mielenkiintoinen yhdistelmä uskonnollisessa diskurssissa muo-
dostettua subjektiviteettia sekä pragmaattista näkemystä.

Ahtisaari oli ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa ei-oikeistolaistaustainen pre-
sidentti, jonka peroration kansalaisuus rakentui traditionaalisen oikeistolaisdis-
kurssin elementeistä. Ahtisaari rehabilitoi Jumalan osana presidentin julkilau-
suthra aryomaailmaa ja tukeutui valittu kansa -arkkityyppiin. Ahtisaaren selvän
eron edeltäjiensä presidenttiretoriikkaan voi myös tulkita olleen osa 1 990-luvun
alun lama-ajan politiikasta erottautumisen strategiaa. Hieman kärjistäen 1990-
luvun puolivälin kansalainen oli kuitenkin puettu 1930-luvun vaatteisiin, vaikka
poliittinen tilanne nähtiinkin eri tavalla.

Pragmaattinen kansalaisuus
Pragmaattiseen siviiliuskonnolliseen diskurssiin kuuluneet presidentit rakensi-
vat kansalaisuutta ilman perinteistä uskonnollisuutta. Demokratia, tuleva elämä
tai yhteisen edun painottaminen ovat vielä huomattavasti abstraktimpia yhtei-
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siä nimittäjiä kuin Jumala tai Herra. Näin ollen esimerkiksi "kansan etu" yhtei-
senä identiteettitekijänä todennäköisesti vetoaa suurempaanjoukkoon kuin kris-
tinuskon perusfraasien hyödyntäminen. Pragmaattisen diskurssin peroratioissa

kansalaisuus pohjautuu selkeästi sekulaarille käsitykselle. Kansalainen on nyt
omiin voimiinsa luottava toimija, joka kiinnittää katseensa ensisijassa kanssa-

kansalaisiin yhteisen hyvän edistämiseksi.
Diskurssin kansalaisten tulee luottaa "oman demokratiansa tiehen" sekä

ymmärtäîi ulkopolitiikan pelisåiännöt, jotka takaavat kansallisen olemassaolon.
Hänen on itse yhteistyössä toisten kanssa ymmärrettävä poliittisen elämän ehdot
sekä toimittava johdonmukaisesti, kuten peroratioissa toistuvasti painotettiin.
Kansalaisuuskäsitys muistuttaa näin ollen poliittista toimijaa, jonka koti on
maallisessa (eli poliittisessa) elämässä ja joka tiedostaa sen muutokset, mah-
dollisuudetja rajoitukset. Näitä puolestaan kukin diskurssin presidentti sovelsi
omalla tavallaart.

Pragmaattista kansalaisuutta hallitsee poliittinen realismi: toisen maail-
mansodan tapahtumien sekä sotien välisen ajan politiikan uudelleenarvioinnin
jälkeen kansalaisen oli kyettävä ottamaan enemmän henkilökohtaista vastuuta
kaitselmukseen luottamisen sijaan. Vastaavanlaista realismia oli myös Ståhlber-
gin päätännöstä tulkittavassa kansalaisuuskuvassa: hänen yhteiskunnallisessa
ajattelussaan korostuivat parlamentarismi, maltillinen uudistusmielisyys sekä

kansalaisten mahdollisimmanlaajamittainen osallistuminen poliittiseen toimin-
taan. Tässä suhteessa Ståhlbergin ja Koiviston kansalaisuus muistuttavat toisi-
aan, kun taas Kekkosen luoma kansalaisuusrepresentaatio oli voimakkaasti suo-
mettumis en sävyttämää.

Myös kansalliset uhkakuvat sekä toiseus tulkitaan eri tavalla kuin uskonnol-
lisnationalistisessa diskurssissa. Esimerkiksi Kekkosen ja Koiviston puheissa
Neuvostoliitto on muuttunut avoimesta uhasta kohti positiivista mahdollisuutta.
Potentiaalinen uhka sen sijaan nähdään siinä, että kansalaiset eivät ota toimin-
nassaan riittavasti huomioon 'þoliittisia realiteetteja". "Korkeimman" jättä-
misen voidaan tulkita olleen äärimmäisen tietoinen retorinen valinta tehtäessä

eroa menneisyyteen ja konstruoitaessa sotien jälkeistä vahvan Neuvostoliiton
ja YYA-ajan kansalaisuutta. Täten eksplisiittisten, perinteisten uskonnollisten
symboleiden puuttumisen takia toiseudesta erottautuminen ei perustunut yhtä
voimakkaaseen me-muut-dikotomiaan.

Eettinen kansalaisuus
Ta{a Halosen virkaanastujaispuheet tekivät selvän eron edeltäjiinsä aikaisem-
paa eettisemmäIlä ulottuvuudella. Halosen diskurssissa koti, uskonto ja isän-
maa -kolmiyhteys on häivytetty pois ja tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden sekä

hyvinvoinnin teemat on marssitettu estradille. Ei-uskonnollisuus on näin ollen
ottanut keskeisen paikan presidentin korostamana kansallisena identiteettiteki-
jänä. Jos oletetaan, että presidentti luo ja symboloi itsensä kaltaista kansalai-
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suutta, Tarja Halosen vetoaminen "Korkeimman johdatukseen" olisikin toden-
näköisesti vaikuttanut teennäiseltä.

"Me suomalaiset" viiteryhmänä muuttui radikaalisti, kun perinteisistä suo-
malaisuuden symboleista luovuttiin. Halosen peroratioiden kansalainen on
ennen muuta eettinen toimija, joka miettii ratkaisujensa vaikutuksia tulevai-
suuden kannalta. Eettisen diskurssin kansalaisuuteen kuuluu vastuullinen toi-
minta niin lähiympäristössä kuin kansainvälisissä asioissa. 2000-luvun Suomen
kansalainen on aktiivinen poliittinen toimija, jota ei määritä enãä nationalismi,
uskonnollisuus tai pragmaattisuus vaan eettinen ulottuvuus. Ensimmäisen nais-
presidentin puheessaan tuottama kansalaisuus rikkoo myös perinteiset sukupuo-
liroolien rajat. Siinä missä aikaisempien diskurssien kansalaisuus oli enemmän
maskuliinisina pidetfyihin attribuutteihin perustuvaa sekä patemalismin sävyt-
tämää, pyritään nyt vetoamaan yleisinhimilliseenmoraøliseen awiointilcykyyn.

Luterilainen kansalainen toimi kansallisessa viitekehyksessä ja pragmaatti-
nen tasapainotteli sisä- ja ulkopolitiikan välillä, mutta Halosen eettinen kansa-
lainen pyrkii ylittämään traditionaalisen kansallisvaltionarratiivin rajaf. Kansa-
laisuus ei ole enää pelkästään patrioottista sitoutumista pyhåiän isänmaahan tai
mukautumista ulkopolitiikan vaatimuksiin, vaan eettistä tietoisuutta niin ympä-
ristöstä, tasa-arvosta kuin Suomesta yhtenä kansainvälisenä toimijana. Eettinen
kansalaisuus on myös uudenlaista aktiivista toimijuutta: kansalaisen ei oleteta
luottavan kaitselmukseen tai presidentin johtamaan ulkopolitiikkaan paremman
tulevaisuuden luomiseksi, vaan ottavan itse myös moraalinen vastuu poliittisista
ratkaisuistaan. Suomalainen suunnistaa edelleen kohti parempaa tulevaisuutta,
mutta kompassina on uskonnon, nationalismin tai reaalipolitiikan sijasta eetti-
nen arviointikyþ.

Vastaavasti myös uhkakuvahorisontti rakentuu uudenlaisten kertomusten
pohjalta. Halosen positiivisina haasteina painottamien hyvinvointiyhteiskun-
nan, sosiaalisen oikeudenmukaisuudenja yhteisvastuun, erilaisuuden suvaitse-
vaisuuden, yhteistyön sekä ympäristöstä huolehtimisen kehittämisen taustalta
voidaan tulkita esiin implikaatio, että niiden sekä ylipäätään yhteisöllisyyden
laiminlyönti on vakava kansallinen uhka.

Näin ollen nyþisen presidentin siviiliuskonnollisuudesta on jätetty sekä
perinteinen uskonnollisuus että pragmaattisen diskurssin tyylinen ulko- ja sisä-
poliittinen laskelmointi pois, kun päätäntöjen pathos perustui uudenlaisen, avoi-
memman kansalaisuuden tuottamiseen. Tämä niþi myös siten, että hänen
päätännöissään ei ole niin selkeää toiseuspotentiaalia kuin aikaisemmissa dis-
kursseissa. Halosen 2000-luvun eettinen diskurssi muodostuukin hyvin pitkälle
perinteisen eriarvoisuuden vastustamisen ja hyvinvointiyhteiskunnan puolus-
tamisen vasemmistolaisteemojen varaaî. Tällainen eettinen diskurssi Suomen
presidenttien virkaanastujaispuheiden peroratioissa oli kuitenkin uutta. Erittäin
kiinnostavaa onkin, millaista kansalaisuutta tasavallan seuraava presidentti luo
virkaanastujaispuheessaan. Mielenkiintoista on myös, pystyykö hän valloitta-
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maan itselleen jonkinlaisen aryo- tai mielipidejohtajan roolin, jos presidentin
valtaoikeuksia kavennetaan entisestään.
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xÄnÄ¿ÄTuOUIAREIDEN JA SYYTTÄ¡ I eru
xÄs rrYKS ET KU u NTE LEM rs ESTA

Sanna Ala-Kortesmaa & Tuula-Riitta Välikoski

TIIVISTELMA
Tutkimus selvittöd suomalaisten l<rirdjdtuomareiden ja syyttdjien kuuntelemisen
luisitteelle antamiq merkityssisciltöjd. Kuuntelemisen kdsite on monitulkintainen,
muttø yleisesti sen voidaan katsoa merkitsevðn kognitiivista informaation organi-
sointiø ja sanoman lvüftistd arviointia. Samqlla senvoidqanndhdci olevanvdline
suhteiden rakentamßessa ja ylldpitdmisessci sekd oppimisessa jø informaation
yhdistelemisessri. Qmhof 2003.) Kuuntelemisen krßitteelle qnnetut merkityssi-
sällöt myös ennustavat kuuntelemislcciyttöytymistd (Fitch-Hauser 1990; Imhof &
Janusik 2006, 8I).

Oikeudellinen viestintcþmpörßtö on kuuntelemisen kannaltq haasteellinen
tutkimuskohde sen toiminnan muodollisuuden, hierqrkkisten rakenteiden ja osa-
puolten asymmetristenviestintdsuhteidenvuoksi (Vdlikoski 2004b). Kdröjdtuoma-
reiden jø syyttdjien kuuntelemisen krisilteelle antamia merkityssisöltöjö pdästiin
tutkimulçsessa tqrkastelemaan Imhofin ja Janusikin (2006) kuuntelemisen mitta-
rin (Listening Concepts Inventory) avullq. Vastaajat arvìoivat kuunnella-verbìn
ldheisyyttd Likert-asteikolla 48 verbiin. Tutkimukseen osallistui 96 syyttöjödjø 24
luiröjdtuomaria.

Tutkimulrsessa vastaajat anÍoivat kuuntelemisen lccisitteelle merkityssisöltöjci,
jotka lättyivdt informaation organisointün lcriittisesti selcci informaqtion omak-
sumiseen ja integrointiin mutta eivrit suhteiden rakentamiseen ja ylläpitdmiseen.
Tulo s vahvistui koko aineistoss a t austamuuttuj is ta rüppumatta j a p oikkes i s elvds ti
aiemmi,s ta tuloksis ta.

Asiasanat: ku u nte le m i ne n, oi ke u ssal ivi e sti ntä, ku u nte I e m i se n käsitykset

28 Prologi - Puheviestinnän vuosikirja 2008, 28-50.
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JOHDANTO
Kuunteleminen ei ole vain puhumisen passiivinen vastakohta. Se on keskeinen

osa vuorovaikutusta ja aktiivista viestintäkäyttäytymistä - ilman kuuntelemista
vuorovaikutus ei olisi prosessi. Kuunteleminen on myös ensimmäinen viestin-
nän muoto, jonka lapsi oppii, ja sitä käytetään viestintätaidoista useimmin läpi
elämän (Wolvin & Coakley 2000). Se on myös tärkeä sosiaalinen taito (Haa-

visto 2002; Mikkola 2006; Tiuraniemi 2004; Välikoski 2000;2004a). Useim-
missa yksityis- ja työelämän viestintätilanteissa tavoitteena on, että kuuntelemi-
nen olisi tehokasta. Tämä kuitenkin edellyttää, että viestijä osaa kuunnella sekä

kognitiivisesti että behavioristisesti tarkoituksenmukaisella íavalla. Tehokas
kuuntelemisprosessi vaatii keskittymisþþä, työmuistia ja tarkkaavaisuutta.
Työelämässä keskustelukumppanin ymmärtämiseen täht¡läväî kuuntelemisen
on perinteisesti todettu olevan avainasemassa toimivaa yuorovaikutusta ylläpi-
dettäessä (Brownell 2002; Rogers & Rothelisberger 1952), mikä kuitenkin on
usein haasteellista. Gabarro (1991) esimerkiksi kuvaa 'Johdon paradoksiksi"
tilannetta, jossa johtajan olisi pystyttävä tuomitsematta kuuntelemaan alaisiaan
ja ymmärtämään näiden näkökantoja ja samalla tekemään asemansa edellyttä-
mla paatoKsla.

Kuuntelemiskäsityksellä tarkoitetaan sitä, miten viestijä ymmärtää kuunte-
lemisen ja millaisia merkityssisältöjä hän antaa sille. Kuuntelemiseen liittyvien
käsitysten on myös määritelty olevan subjektiivisia, kognitiivisia rakenteita,
jotka määräävät, millä tavalla viestijä kuuntelee (Fitch-Hauser 1990).

Kuuntelemiskäsitykset määrittävät sekä yleistä kuuntelemiskäyttäytymistä
että tietfyyn tilanteeseen liittyvää kuuntelemisprosessia. Neljän yleisimmän
kuuntelemiskäsityksen on havaithr suuntaavan kuuntelemista kognitiiviseen
informaation organisointiin, sanoman kriittiseen arviointiin, suhteiden rakenta-
miseen sekä oppimiseen ja informaation yhdistelyyn. (Imhof & Janusik 2006,
89-91 .) Kuuntelemiseen liittyvät käsitykset ja niiden vaikutukset viestintäkäyt-
täylymiseen ovat läsnä kaikessa vuorovaikutuksessa, mutta erityisesti oikeus-
saliympäristössä niiden merkitys on suuri, sillä toiminnan muodollisuudessa,
tilanteessa ilmenevissä hierarkkisissa rakenteissa ja osapuolten asymmetrisissa
viestintäsuhteissa on suuria eroja. (Välikoski 2004b.)

Kuunteleminen on monelle arkipäiväinen asia, mutta se on myös aktiivisesti
kehitettävissä oleva toiminto, joka sisältyy viestintäosaamisen perustekijöihin
ollen myös tärkeä osa erilaista ammattiosaamista (Kostiainen 2003). Kuuntele-
minen ilmiönä ja esimerkiksi työyhteisötaitona on kirjattu erilaisiin säädöksiin
ja määräyksiin (mm. Työturvallisuuslaki 738/2002, yliopistojen uudet palkkaus-
järjestelmät).
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OIKEUDENKAYNTIUUDISTUS JA SUULLISEN
VUOROVAI KUTU KSEN LISÄÄNTYMIN EN

Vaikka kuunteleminen ilmiönä on ollut oikeudellisessa ja hallinnollisessa vies-
tintäympäristössä läsnä jo pitkaan, esimerkiksi henkilön oikeutena tulla kuul-
luksi ennen häntä itseään koskevaa päätöksentekoa (mm. Hallintolaki 434/2004;
Suomen Hallitusmuoto 94ll9l9), on tästä ympäristöstä tehty kuuntelemisen ja
vuorovaikutuksen tutkimus vielä vähäistä. Vasta 1990-luvun suullisuutta ja väli-
töntä vuorovaikutusta korostava oikeudenkäyntiuudistus muutti oikeudenkäyn-
tiä vuorovaikutustilanteena siten, että oli mielekästä alkaa tarkastella oikeus-
saliviestintää vuorovaikutuksen ja kuuntelemisen näkökulmasta (Ewasti 1997;
Haavisto 2002; Y âlikoski 2004b). Uudistuksen mukaan oikeudenkäynnin tulee
olla keskitettyä, välitöntä ja suullista, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki oikeuden-
käyntiaineisto esitetään suullisesti, yhtäjaksoisesti ja samassa tuomioistuinko-
koonpanossa. Oikeuden päätökset voivat lisäksi perustua vain materiaaliin, joka
on suullisesti esitetty pääkäsittelyssä. (HE 32l200lvp; LaVM l2l2002vp; P.oL
97/689.)

Uudistuksen myötä vuodesta 1998 syyttäjän tehtävät muuttuivat perusteel-

lisesti. Nyþään syyttäjä tekee suullisesti asiaesittelyn ennen vastaajan tai tämän

avustajan anlamaa vastausta s)rytteeseen, aloittaa todistajan kuulustelemisen ja
esittää loppulausuntonsa ensimmäisenä. (Koponen 2004,8; RoL 971689.) Syyt-
täjä pyrkii alkupuheenvuorossaan luomaan yhteisen ymrnärryksen siitä, mitä
on tapahtunut. Tällöin viestinnällisessä keskiössä on sanoman esittely. Sy¡-
teen selostusosassa syyttäjä kuvailee omin sanoin tapahtuman kulkua. Todis-
telussa asian käsittelyjatkuu kysymys-vastaustyyppisenä keskusteluna. Todis-
tajien kuulustelussa syyttäjän ohjaaman vuorovaikutuksen merkitys korostuu,
sillä todistajat ovat kokeneet luontevien ja avoimeksi koettujen viestintäsuh-
teiden helpottavan todistamista (Välikoski 2000). Loppukeskustelussa syyttä-
jän puheenvuoro puolestaan koostuu sekä valmistellusta että oikeussalissa kuul-
lusta ja siitä prosessoidusta informaatiosta (Välikoski 2004a, 15-16). Koska
erityisesti loppupuheenvuoron tarkoituksena on vakuuttaa tuomioistuin tapahtu-

neesta, syyttäjän kuunteleminen ja siihen liittyvät käsitykset vaikuttavat toden-
näköisesti siihen, millaiseksi tämä puheenvuoro muotoutuu.

Syyttäjän käsityksen istuntokäsittelystä viestintätilanteena on todettu ole-
van puhujakeskeinen. Vuorovaikutus on syyttäjän näkökulmasta perättäistä, ja
sen onnistuminen riippuu puhujasta. Myös loppupuheenvuoro on ymmärrettä-
västi koettu vaikeaksi monologiluonteensa perusteella. Samoin syyttäjien on
todethr kiinnittävän paljon huomiota nonverbaalisiin tekijöihin istuntokäsittelyn
aikana ja jallävän lautamiehet viestinnällisesti lähes täysin huomiotta oikeussa-

lissa. (Välikoski 2004a.)
Lakiuudistusten myötä myös käräjätuomarin tehtävät ovat muuthmeet.

Vuoden 2006 alusta voimaantulleet Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä

tuomioistuimissa 26.8.20051663 ja Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden
sovittelusta 9.12.200511015 määräsivät, että käräjätuomari ei vain kannusta
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osapuolia sovittelemaan vaan myös tekee sovittelijana kompromissiehdotuk-
sen niissä tapauksissa, joissa se on mahdollista. Uusien lakien myötä jo vuoden
1993 uudistuksessa esitetty ajatus (Lakia rikosasioiden käsittelystä valmistele-
van työryhmän mietintö 1/1993) istuntotoiminnan selkeydestä ja havainnolli-
suudesta korostui ja kuuntelemisen merkitys ymmärtämisen välineenä entises-
tään vahvistui.

Oikeudellinen sovittelu on tilanteena epämuodollisempi ja välittömämpi
kuin istuntokäsittely, joten lienee ilmeistä, että siinä korostuu toimiva vuorovai-
kutus. Riitatilanteen osapuolet ovat aktiivisia hakiessaan sovintoa, ja sovitteli-
jatuomarin on kuultava, mitä he sanovat. Oleellista on kuitenkin myös se, mitä
osapuolet kuulevat ja havaitsevat. (Ks. Haavisto 2002 rätalilanteen sovittelusta
haastehakemuksen jättämisen jälkeen.) Koska tilanteen kokeminen vaikuttaa
ihmisten viestintäkäyttäytymiseen, on sovittelua johtavan käräjätuomarin kuun-
telemiskäsitysten kartoittaminen erityisen perusteltua, sillä tilanteessa neutraa-
lina osapuolena hän voi omaa viestintä- ja kuuntelemisosaamistaan hyödyntäen
osoittaa, että molempien osapuolten mielipiteitä kuunnellaan (Ala-Kortesmaa
2008, 108).

KUUNTELEMINEN
Kansainvälisen kuuntelemiseen keskittyvän tutkimuksen laaja kirjo heijastaa
tutkittavan ilmiön, kuuntelemisen, monitasoisuutta. Kuuntelemisen käsite on
muun mu¿Ìssa esitelty tutkimuksissa samanlaisena kuin erilaisissa kuuntelemista
mittaavissa testeissä (Fitch-Hauser & Hughes 1992; Villaume & Weaver 1996),
ja tehokkaalleja tilanteeseen sopivalle kuuntelemiselle on osoitettu olevan eri-
laisia esteitä (Golen 1990). Kuuntelemiskäyttäytymisen on lisäksi todettu ole-
van yhteydessä paitsi yksilön (Bond ym. 2008) myös organisaation hyvinvoin-
tiin (Gilchrist & Van Hoeven 1994; Koiwnen2007)ja organisaatiokulttuuriin

@rownell 2002; Cooper 1998; Imhof 2003). Kuuntelemiseen on fiysisen kuu-
lemistoiminnon lisäksi liitetfy myös monitasoiset ja kognitiivisesti vaativat toi-
minnot kuten sanoman ymmärtäminen, muistaminen, tulkitseminen ja arviointi
sekä siihen vastaaminen (Brownell 1990; 2002, 7 3).

Kuuntelemiseen sisältyvät viestintätapahtumaan liitllivät ennakko-oletuk-
set, kuunteleminen frysisenä tapahtumana, viestin vastaanottaminen, viestin
semanttinen prosessointi ja viestiin vastaaminen. Samalla siihen liittyy kuiten-
kin myös nonverbaalisen viestinnän tarkasteleminen ja tulkitseminen, sillä pal-
jon kuunneltavaan viestiin liitfyvää, sitä tukevaa tai horjuttavaa informaatiota
sisältyy muun muassa ilmeisiin, eleisiin ja tilan käyttöön. Se, mitä kuunnel-
laan, on tilannekohtaista. Kuuntelemalla voidaan esimerkiksi hankkia tietoa, jos
kuuntelemisella pyritään pelkästään välitetyn viestin sisältämän informaation
omaksumiseen, tai vahvistaa ihmissuhteita, jos tarkoituksena taas on esimer-
kiksi viestintäkumppanin tilanteessa myötäeläminen. Kuunteleminen ilmentää
vuorovaikutussuhdetta ihmisten välillä. Kuuntelijan itsensä ei kuitenkaan vält-

I
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tiímãItâ tarvitse olla osa intentionaalista vuorovaikutussuhdetta (vrt. kanssa-

matkustajien keskustelun kuunteleminen ja siihen osallistuminen tai sen pelkkä

seuraaminen junassa). (Ks. Bostrom 1997.)
Suomalaista kuuntelemisen tutkimusta on tehty runsaasti lääketieteen,

logopedian ja vokologian aloilla. TäIlöin on tutkittu kuulemista, kuulo-ongel-
mia tai miten analysoida ja erotella kuuntelun perusteella erilaisia îíiniä jaäân-

teitä (Korpijaakko-Huuhka, Pekkala & Heimo 2005; LauL'kanen, Björkner &
Sundberg 2005). Tutkimusta on tehty myös kognitiivisen psykologian alaIla ja
selvitetry, miten kuunteleminen on yhteydessä oppimiseen ja esimerkiksi luke-
maan oppimiseen (Mäkinen 2005) tai vieraiden kielten oppimiseen (Halsband
ym.2002; Huhta ym. 1997). Joitakin sosiaalipsykologian ja sosiologian tutki-
muksia on tehty, joissa kuuntelemiseen on erityisesti viitattu ryhmädynamiikan
tai asiakassuhteiden hoitamisen välineenä (Peråþlä 2004; Suoninen 2005).

Kuuntelemisen tutkimus osana puheviestintäosaamista on vielä melko
niukkaa, ja tutkimuksissa on usein käytetty instrumentteja, jotka mittaavat
ulkopuolisten havaintojen avulla henkilön kuuntelemista Q.{yfors 1995; Yal-
konen 2001). Tällainen tutkimus keskittyy analysoimaan sitä, miten kuunte-
leminen näþy, ja tutkimuskohteena voi olla esimerkiksi nonverbaalisen käyt-
tä;tymisen tarkastelu tai kuullusta informaatiosta annettu verbaalinen palaute.

Tällöin tutkitaan kuuntelemisen tulosta eli havaittavaakayttäytymistä kuunte-
lemisprosessin sijaan (Välikoski ym. 2005).

Vasta viimeaikaisessa tutkimuksessa huomio on kiinnitetty kuuntelemis-
prosessin ja kuuntelemiseen liittyvien käsitysten tutkimiseen (Imhof & Janusik

2006,82). Myös suomalainen opiskelija-aineisto oli vertailuaineistona vuosina
2004-2005 tutkimuksessa, jossa testattiin yksilön kuuntelemisen kapasiteet-

tia keskustelutilanteessa Conversational Listening Span (CLS) -mittarin eli
keskustelukuuntelun aikajännemittarin avulla. Mittaria oli aiemmin testattu
yhdysvaltalaisella opiskelija-aineistolla, ja todettu se validiksi. (Välikoski ym.
200s.)

Kuuntelemiseen liittyvillä käsityksillä on yhteys havaittuun käWäyty-
miseen (Imhof & Janusik 2006, 81), ja siksi uusien kuuntelemistutkimuksien
haasteena onkin viestin lähettämisen ja vastaanottamisen ohella tutkia myös
kuuntelemisen yhteyttä viestijöiden väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Oikeus-
saliviestinnässä tämän yhteyden tarkastelu on erityisen târkeää, sillä esimer-
kiksi käräjätuomarin ohjailemassa sovittelussa osapuolten välisellä toimivalla
luorovaikutussuhteella lienee yhteys sovittelun tulokseen. Kirjallisia muisti-
oita sovittelun etenemisestä ei tehdä. Näin ollen tuomarin on sovittelua johta-
essaan saavutettava osapuolten luottamus siihen, että hän kuuntelemalla tasa-
puolisesti kaikkia osaa ehdottaa molempien osapuolten näkökulmasta toimivaa
sovitteluratkaisua tai ohjata heitä sitä kohti (Ala-Kortesmaa 2008, I07).
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TUTKIM U KSEN TOTEUTTAMIN EN

Tavoite
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia merkityssisältöjä istuntokä-
sittelyissä työskentelevät käräjätuomarit ja syyttäjät antavat kuuntelemisen
käsitteelle. Koska kuuntelemiskäsityksiin liittyvää kirj allisuutta ei ole palj on,
hlpoteesilähtöisyyden sij asta päätettiin pyrkiä tutkimuksen tavoitteeseen tutki-
musþsymysten avulla.

Päätutkimusþsymykseksi asetettiin seuraava:

1. Millaisia kuuntelemiseen liittyviä käsityksiä käräjätuomareilla ja syyt-
täjillä on?

Taustamuuth.rjienaniamaa lisätietoa haettiin seuraavilla tutkimusþsymyksillä:

2. Miten eri sukupuolten kuuntelemiskäsitykset eroavat toisistaan?

3. Miten eri ikäryhmien kuuntelemiskäsitykset eroavat toisistaan?

4. Miten eri virkayuosiryhmiin kuuluvien kuuntelemiskäsitykset eroavat
toisistaan?

Mittarin esittely ja arviointi
Tutkimus keskittyi kuuntelemiseen liittyvien käsitysten tarkasteluun semanttis-
ten mielleyhtymien avulla, ja aineisto kerättiin Imhof-Janusik Listening Con-
cepts Inventory (atkossa LCI) -mittarilla (Imhof & Janusik 2006; ks. liite l).
Mittarilla on mahdollista kerätä numeerista tietoa niistä merkityssisällöistä, joita
kuuntelemisen käsitteelle annetaan.

Mittaria laatiessaan sen kehittäjät Imhof ja Janusik (2006) pyrkivät raken-
tamaankuuntelemisen semanttisen kentän vastaamaan kuuntelemiseen liittyviä
käsityksiä. Pohjatutkimusta, jonka avulla mittaria alettiin rakentaa, oli niukasti,
ja se perushri ptiäasiassa perinteisten kuuntelemistestien tuottamaan aineis-
toon. Kaikkien näiden testien validiteettia ei ole aukottomasti todettu. Koska
kuuntelemisen tutkimusta on systemaattisesti tehty vasta 1990-luvulta lähtien,
LCl-mittarin kehittäjät hyödynsivät myös alan muuta kirjallisuutta valitessaan
mittariinsa 80 kuuntelemisen semanttista kenttää hahmottavaa verbiä, jotka oli
puheviestinnän alalla liitetty kuuntelemiseen (Bostrom 1997; Brownell2002;
Nichols 1948; Wolvin & Coakley 2000).

Tutkijat halusivat yhdistää mittarissa kåiytettyjen verbien joukkoon myös
maallikoiden kuuntelemiseen liittäviä verbejä, jotka valittiiin Roget'n Thesau-
ruksesta ja Merriam Webster Online Thesauruksesta. Testattaessa mittarin vali-
diutta sekä englannin- että saksankielisenä versiona verbilista lyheni käsittä-
mään 65 verbiä. Tuoreimmassa mittariversiossa on 48 verbiä - luku syntyi, kun
65 verbin listasta poistettiin verbit, jotka eivät latautuneet yhdellekään aiem-
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masta ne|¿istä kuuntelemiseen liitlyviä käsityksiä kuvaavasta faktorista tai jotka
aina latautuivat useammalle faktorille (vrt. Bodie, Välikoski & Worthington
2008; Imhof & Janusik 2006). Tässä tutkimuksessa käytetään 48 verbin mit-
taria. Sen luomiseksi kaksi suomen natiivipuhujaa käänsi alkuperäisen englan-
ninkielisen verbilistan suomeksi toisistaan tietämàttä. Jos verbien käännökset
eivät vastanneet suomenkielisessä versiossa toisiaan, eroista keskusteltiin kol-
mannen suomenkielisen puhujan kanssa ja merkityksiin liitlyviin ongelmiin
etsittiin kaikkia osapuolia tyydyttäväratkaisu. Tämän jälkeen englannin natiivi-
puhuja käänsi suomenkielisen listan takaisin englanniksi, jotta nähtiin, vastaa-
vatko alkuperäinen englanninkielinen verbilista ja suomesta takaisin englanniksi
käännetfy verbilista toisiaan. Näin varmistettiin, että listan verbien merkityk-
sissä ei tapahtunut muutoksia kääntämisvaiheessa, ja pyrittiin saamaan listasta
mahdollisimmankattava kuuntelemiselle annettavia sisältömerkityksiä ajatel-
len. Täydellistä, kaikki sisältömerkitykset kattavaa listaa on kuitenkin mahdo-
tonta luoda, sillä käsitteisiin liittyvien semanttisten kenttien rakentuminen on
yksilökohtaista.

Mittari siis sisältää 48 aktiivista ja passiivista toimintaa kuvaavaa ver-
biä, joiden heräitâmäâ välitöntä mielleyhtymaä ja sen semanttista läheisyyttä
kuunnella-verbiin vastaajat arvioivat Likert-tyyppisen asteikon (identtinen : 5

fkuuntelemisen kanssa], lähes identtinen: 4, melko samanlainen : 3, joten-
kin tekemisissä:2 ja ei lainkaan lähellä: 1 [kuuntelemista]) ar,ulla (ks. liite
1). Asteikosta pyrittiin luomaan selkeä. Identtinen-sanalla viitattiin täydelli-
seen samankaltaisuuteen, lcihes identtinez -ilmauksella taas miltei täydelliseen
vastaavuuteen. Eroa lämän ja melko samanlainen -ilmauksen välille pyrittiin
luomaan valitsemalla täysin eri sana (identtinen ys. samanlainen) kuvaamaan
kaukaisempaa yhteyttä kuunnella-verbiin. Eroa kasvatettiin tämän jälkeen valit-
semalla jotenkin tekemisissa -ilmaus, joka ei enää kuvaa samankaltaisuutta, ja
lopuksi ei lainkaan ldhellä -ilmauksella päädyttiin mittarin toiseen äänpäähän,
jossa mielleyhtyma ei ole enää lähellä kuunnella-verbiä. Mittarilla ei pyritä saa-

maan esiin kausaalisuuksia vaan luotaamaan kuunnella-verbin sijoittumista vas-
taajan semanttiseen merkityskenttään.

Tämän tutkimuksen tuloksia tarkastellessa on hyvä pitää mielessa, että
Imhofin ja Janusikin (2006) LCl-mittari on kehittelyvaiheessa oleva tuore inst-
rumentti. Mittarilla saatavien hrlosten validius ja johdonmukaisuus kuitenkin
osoittavat, että mittari sopii kuuntelemiseen liittyvien käsitysten tarkasteluun.
Kuten mittarin aiemmissa versioissa on havaittu, verbien semanttiset merkityk-
set vaihtelevat kieli- ja kulttuurialueittain, sillä alkuperäisestä 80 verbin listasta
jaí 25 verblä pois kielialuetta vaihdettaessa. Suomenkielisessä ympäristössä on
käytetty sekä 65 että 48 verbiä sisältävää mittaria.

Aineiston keruu
Tutkimusaineisto kerättiin syyttäjien ja käräjätuomareiden ammatillisten täy-
dennyskoulutuskurssien yhteydessä syksyllä 2007. Taydennyskoulutuskurssit
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olivat osallistujille vapaaehtoisia, ja niiden kurssisisällöt liittyivat suoraan osal-
listujien erilaisiin työtehtäviin. Tämän tutkimuksen tekijät eivät olleet kursseilla
mukana. Kurssisihteerit jakoivat tutkimukseen liitqruan kyselyn vastaajille ja
kertoivat suullisesti, että tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten þseinen
ryhmä ymmärtää kuuntelemisen. Työtehtaväa ei tarvinnut pitää mielessä arviota
tehdessä. Lomakkeessa oli osallistujille ääneen luettua þselysaatetta niukempi
ohjeistus lomakkeen täyttämisestä (ks. liite 1). Vastaajat täyttivät lomakkeen
kurssin lopussa ja jättivät vastauksensa anonyymisti kurssisaliin. Vastaajien
poistuttua kurssisihteeri kävi keräämässä vastaukset ja lähetti ne tutkimuksen
tekijöille.

Kyseþn vastasi yhteensä 1 20 henkilöä : 96 syyttäjaä ja 24 käräjirtttomaria.
Tutkimuksen taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä ja syyttäjillä virkavuodet.
Kuten taulukko I osoittaa, vastaajista 7,5 Yo ei ilmoittanut sukupuoltaan, ja vas-
tauksen antaneiden sukupuolijakauma oli hyvin tasainen.

TAULUKKO 1. Vastaajien sukupuolijakauma (N=1 20)

Sukupuoli Lukumäärä Prosentti

Ei vastausta 9 7,5

Mies 53 44,2

Nainen 58 48,3

Taulukosta 2havaitaan, että myös vastaajien ikäjakauma oli tasainen.

TAULUKKO 2. Vastaajien ikäjakauma (N=120)

tkä Lukumäärä Prosentti

Ei vastausta 33 27,5
25-30 vuotta 3 2,5
31-35 vuotta 13 10,8

36-40 vuotta 16 13,3

41-45 vuotta 17 14,2

46*50 vuotta 28 23,3

Tietoa virkaluosien määrästä kerättiin vain syyttäjiltä. Käräjätuomareiden koh-
dalla tämän informaation keräämistä ei katsottu tarpeelliseksi, sillä laki, joka
takaa osapuolille mahdollisuuden sovitella riita-asioita ilman haastehakemuk-
sen jättämistä, on ollut voimassa vasta vuoden 2006 alusta lähtien. Haastehake-
muksen jättämisen jälkeen sovittelu on ollut mahdollista oikeudenkäyntiuudis-
tuksesta lähtien. Lakimuutoksen myötä käräjätuomareille tuli myös velvollisuus
ohjata kiistan osapuolia yrittämään sovintoratkaisua, mikä tullee johtamaan
sovitteluj en lisääntyneeseen määrään. Sen sij aan syyttäj ien viestinnälliseen roo-
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liin oikeudenkäyntiuudistus on ehtinyt vaikuttaa merkttävästi jo þmmenen
vuoden ajan. Taulukosta 3 näkee, että syyttäjistä noin kolmanneksella oli työ-
kokemustatehtävästään alle 1l vuotta, kolmanneksella oli virkavuosia takanaan

11 tai enemmän ja kolmannes vastaajista jätti vastaamatta þsymykseen.

TAULUKKO 3. Syyttäjien virkavuodet (N=96)

8,3I1 6-20 vuotta
12,51211-15 vuotta
19,8196-10 vuotta
11,511Alle 5 vuotta
35,434Ei vastausta

Prosentt¡LukumääräVirkavuodet

Aineiston analyys¡
Aineisto analysoitiin SPSS for Windows 16.0 -ohjelmalla käyttäen faktoriana-
lyysia, jonka avulla on mahdollistalöytää ja tulkita piilevät faktorit eli tekijät,
jotka saavat aikaan havaittavien muuttujien arvot (ks. Golen 1990). Faktoriana-
lyyttisen lähestymistavan avulla pyrittiin toisin sanoen löytämään mahdolliset
kuuntelemisen käsityksiä edustavat semanttiset kasaumat verbien latautumi-
sessa eri faktoreille. Ennen aineiston analysointia kuitenkin tarkistettiin, onko

käytettävä korrelaatiomatriisi sovelias faktorianalyysiin. Käytetyt menetelmät

olivat Kaiserin testi (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy eli
KMO) ja Bartlettin sÍÌiärisyystesti, jotka ilmaisevat muuttujien välistä korreloi-
hrneisuutta ja osoittavat korrelaatiomatriisin kelvollisuuden faktorianalyysiin.
Kaiserin testin arvon tulisi olla suurempi kuin 0,6 ja Bartlettin testin tilastol-
lisesti merkitsevä. (Metsämuuronen 2003, 543.) Nämä vaatimukset läyityívär
KMO-testin ollessa ,872 ja Bartlettin testin merkitsevyyden ollessa pienempi
kuin,001.

Eksploratiivisen faktorianalyysin avulla etsittiin LCl-mittarin verbijoukosta
piilomuuttuj ia eli faktoreita, j otka pystyivät selittämään havaittuj en muuttuj ien

vaihtelua ilman, että löydettävien fakforeiden määrästä tai niiden tulkinnasta
oli ennakko-odotuksia. Varsinainen pääkomponenttianalyysi Varimax-rotaati-
olla (Kaiserin normalisaatiolla ja Eigenvaluen arvolla 1) antoi 1 1 faktoria, jotka

sopivat tarkasteltaviksi. Koska sellaisten fakforien tulkinta ei ole suotavaa,joille
latautuu vähemmän kuin neljä arvon 0,60 ylittävää muuttujaa (Guadagnoli &
Velicer 1988), tulosten lopullinen tulkinta oli suurimmassa osassa aineistoryh-
mistä rajattava kolmeen faktoriin. Fümtrattin kriteeriä (a'lh'> 0,50) käytettiin
alustavasti faktorien tulkinnan perustana. Verbit, jotka eivät täyttäneet tätä kri-
teeriä, jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Verbit, joiden lataumat ylittivät Fürnt-
rattin kriteerin mutta jäivät alle 0,60:n, pidettiin mukana, koska niiden katsottiin
antavar lisäinformaatiota faktoreille latautuvista semanttisista kasaumista. (Ks.
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Iäte 2.) Syntyneiden kolmen faktorin reliabiliteetit testattiin käyttämällä Cron-
bachin Alphaa (ks. taulukko 4 luvussa "Tulokset"). Tutkimuksessa löydetyt fak-
torit nimettiin niiden verbien mukaan, joiden latautuminen indeksimuuttujina
oli tilastollisesti merkitsevää. Kahdelle faktorille latautui yhteensä kolme verbiä
tai verbi-ilmausta, joiden merkitykset erosivat hieman muista þseisille fakto-
reille latautuneista verbeistii. Faktoreiden nimeämisessä kuitenkin pyrittiin huo-
mioimaan tilastollisesti merkitsevien lataumien merkityssisällöt kokonaisuu-
tena, jolloin nämä yksittäiset verbit tai verbi-ilmaukset eivät vaikuttaneet koko
faktorin nimeämiseen. Nimeäminen suoritettiin samansuuntaisesti kuin Imhofin
ja Janusikin (2006, 86) tutkimuksessa, jossa neljä pääfaktoria oli nimetty niille
latautuneiden indeksimuuthrjien mukaan seuraavasti: informaation organisointi,
sanoman kriittinen arviointi, suhteiden rakentaminen sekä oppiminen ja infor-
maation yhdistely.

Seuraavaksi aineisto jaettiin kahteen ryhmään sukupuolen perusteella, vii-
teen ikäryhmään ja syyttäjät kahteen virkavuosien mâäráãn pohjaavaan ryh-
mään. Keskiarvot ja keskihajonnat laskettiin. Tämän jälkeen faktorianaþsin
antamia tuloksia tarkasteltiin taustamuuthrjien mukaan, jotta saataisiin selville
muuttujien ja vastaajien käsitteille antamien merkityssisältöjen välinen yhteys.
Lopuksi tuloksia verrattiin aikaisempiin tutkimuksiin (Artkoski 2008; Bond ym.
2008; Imhof& Janusik 2006).

TULOKSET
Tutkimuksessa selvitettiin LCl-mittarin avulla suomalaisten käräjäoikeustuo-
mareiden ja syyttäjien käsityksiä kuuntelemisesta. Verbien saamia keskiarvoja
ja keskihajontaa tarkasteltaessa selvisi, ettavastaajat sijoittivat verbi-ilmauksen
kuunnella tarkasti (ka:3,46;kh: 1,420) merkitykseltään kaikista lähimmäksi
verbiâ kuunnellq. Seuraavaksi lähimmäksi merkitykseltään miellettiin verbit ja
verbi-ilmauksef havainnoida (ka:3,42; kh : 1,017), kerritci informaatiota (ka
:3,23; kh : ,991) ja purkaa sønoma, jäsentrici (ka: 2,92; kh : 1,078). Kaikista
kaukaisimpina merkitykseltään suhteessa verbiin kuunnella vastaajat pitivät lis-
tan verbejä ja verbi-ilmauksiapantata tietoa (ka: 1,44; kh: ,838), antaa myö-
ten/periksi (ka: 1,58; kh: ,866), tehdd ehdotus (ka: 1,64;k}.: 1,002) ja tes-
tata (ka: 1,65; kh: 1,001). (Ks. liite 2.)

Tämän tutkimuksen tulokset latautuivat vain kolmelle faktorille, mikä johti
faktorien nimien ja sisältöjen uudelleenmäärittelyyn (ks. liite 2). Kuten taulu-
kosta 4 voidaan havaita, faktoreiden nimeksi annettiin Informøøtion kriittinen
organis ointi, Informaation integrointi ja Informaation omal<suminen.

Faktorit selittivät 51,96 o/o kokonaisvarianssista. Tuloksena tämä on hyvä,
sillä kolme faktoria yhdestätoista kattoi yli puolet kokonaisvarianssista.

Verbit, jotka latautuivat faktorille Informqation lcriittinen organisoinÍi,
kuvaavat pääosin tietoisen ja aktiivisen informaation prosessointia, joka tapah-
tuu työmuisti ssai verrata, arvioida, perustella, olla kriittinen ja vetdd johtopdd-
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¿ôs. Faktori kuitenkin sisälsi myös vuorovaikutusta kuvaavia verbejä, jotka ovat
relevantteja molemminpuolisen suostuttelun ja kuuntelemisen kannalta, kuten
tehdti ehdotus, sopía ja auttaa. Informaation kriittistä organisointia kuvaava

faktori selitti 4 1,43 oó kokonaisvarianssista.

,692tulla tieto¡seksi

lnformaation
omaksum¡nen

,753varastoida informaatiota

,643havainnoida

4,758,702kerätä informaatiota

,688tu¡kita

lnformaation
integrointi

,783erotella

716arvoslaa

,636ymmärtää

774valikoida

,825nauttia jostakin

7,901,798analysoida

,737ymmärtää (aav¡staa)

lnformaation
kriittinen
organisoint¡

713toivottaa tervetulleeksi

,750olla varuillaan

,642t¡edustella

,773testata

,664auttaa

,745sopia

,671antaa myöten/periksi

,768pantata tietoa

733vastata kysymyksiin

,633vetää johtopäåtös

,668tehdä ehdotus

,738olla kri¡tt¡nen

783perustella

,691arvioida

,697verrata

17,962,732keskeyttää

Verbien lkm
faktoria kohden

Cronbachin
Alpha/faktori

Verbin
efottuminên

Latautuneet verbitFaktori

Taulukko 4. Verbien latautuminen eri faktoreille, Cronbachin Alphat (N=120)

Toinen faktori Informaation integrointi sisälsi verbejä, jotka viittaavat informaa-
tion hyödyntämiseen ja prosessointiin sekä uuden ja aiemmin omaksutun infor-
maation integrointiin. Esimerkiksi verbit tulkita, valikoida ja ymmärtdci latau-
tuivat tälle faktorille, joka selitti 5,63 %o kokonaisvarianssista. Kolmas faktori
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Informaation omaksuminen puolestaan koostui verbeistä ja verbi-ilmauksista,
jotka liitr¡.vat varsinaiseen uuden informaation hankintaan ja sen muistiin paina-
miseen, kuten havainnoida, tulla tietoiseksi javarøstoida informaatíota. Faktori
selitti 4,90 o/o kokonaisvarianssista.

Tutkimuksen taustamuuthrjina olivat sukupuoli, ikä ja virkavuosien määrä.
Tulosten perusteella tutkimuksessa eri faktoreille latautuneiden vastausten
välillä ei ollut merkittäviä sukupuoleen perustuvia eroja siinä, millaisia laadul-
lisesti erilaisia kuuntelemiseen liittyviä käsityksiä vastaajilla on. Verbit, jotka
latautuivat merkitsevästi (arvo > ,600) molempien sukupuolten vastauksissa
(ks. liite 3), latautuivat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta (kohdata emotionqa-
lisesti) samoille faktoreille sekä miesten että naisten ryhmissä. Osa verbeistä
kuitenkin latautui tilastollisesti merkitsevästi vain miesten tai naisten ryhmässä.
Faktoreille myös latautui varsinaisten verbien lisäksi sukupuolen ohjaamana
muutama ylimääräinen verbi. Informqation kriittinen organisointi -faktorille
latautuivat miesten aineistossa ylimääräisinä verbit tai verbi-ilmaukset ajatella,
tuntea emotionaalisesti, kohdata emotionaalisesti ja hyvciksyd, ja Informaation
integrointi -faktorille verbit elehtici ja konstruoida. Naisten aineistossa ei näille
faktoreille latautunut ylimääräisiä verbejä. Informaation omaksuminen -fakto-
rille ei miesten aineiston analyysissa latautunut ylimääräisiä verbejä tai verbi-
ilmauksia, naisten aineistosta sen sijaan tälle faktorille latautuivat ylimääräisinä
vetdd johtopöötös, kohdata emotionqalisesti ja sitoa asiat. (Ks. liite 3, kohdat
"Lisäksi".)

Myöskään syyttäjien virkavuosien määrällà ei ollut tilastollisesti merkitse-
vää yhteyftä siihen, miten verbit latautuivat eri faktoreille. Sen sijaan pieneh-
köjä tilastollisia eroja löytyi eri ikäryhmien väliltä: 3l-40-vuotiaat (28 vastaa-
jaa) syyttäjät olivat ainoa ryhmä, jonka aineistosta löyfyi viitteitä kuuntelemisen
mieltämisestä vuorovaikutukseen ja suhteiden rakentamiseen liitlyväksi vies-
tintäkäyttäyf),miseksi. Tässä ryhmässä latautuivat myös kuuntelemisen liittämi-
nen informaation hankkimiseen ja integrointiin samalle faktorille. Informaation
organisointi kriittisesti muodosti edelleen oman faktorinsa. Myös 41-50-vuo-
tiaat syyttäjät (25 vastaajaa) liittivät kuuntelemisen informaation kriittiseen
arviointiin ja informaation organisointiin. Nämä muodostivat omat faktorinsa,
informaation omaksuminen ja integroiminen kuuntelemalla latautuivat samalle
faktorille, ja kuuntelemisen ihmissuhteiden rakentamiseen liittävä faktori puut-
tui.

POHDINTA
Kuuntelemisen käsitteelle annettujen merkityssisältöjen on todethr ennustavan
kuuntelemiskäyttäytymistä. Tässä tutkimuksessa lähdettiin kartoittamaan näitä
merkityssisältöjä LCl-mittarin avulla. LCl-mittari vaikuttaa tämän tutkimuk-
sen perusteella toimivan kehitteþaiheessa olevaksi mittariksi nyþisessä 48
verbiä käsittävässä muodossaan suomenkielisessä ympäristössä melko hyvin.

39



Sen arulla näyttaä olevan mahdollista päästä tarkastelemaan tutkimuksen koh-
dejoukon, käräjätuomareiden ja syyttäjien, kuuntelemisen käsitteelle anlamia
merkityssisältöjä. Mittari antaa vastauksia siihen, miten vastaajat rakentavat
kuuntelemisen semanttista kenttää eli miten he ymmärtävät kuuntelemisen.
Lisätutkimusta sen sijaan tarvitaan, jos halutaan osoittaa mahdollisia kytkenb;jä
kuuntelemiskäsitysten ja sen välillä, mihin vastaaj atkäyttävät kuuntelemistaan.

Tutkimus siis tarkasteli, millaisia merkityssisältöjä käräjätuomarit ja syyt-
täjät arÍavai. kuuntelemisen käsitteelle. Heitä ei pyydetty lähestymään aihetta
erityisesti työtehtäväåinsä ajatellen, joten suoria yhteyksiä kuuntelemiseen liit-
tyvien käsitysten ja työtehtävän välille ei voida vetää. Tuloksia voidaan kui-
tenkin tarkastella näiden ammattiryhmien antamana yleisesti. Taustamuuttujista
riippumatta käräj ähromareiden j a syyttäjien käsitykset kuuntelemisesta liittyvät
erityisesti informaation kriittiseen organisointiin sekä informaation integroimi-
seen ja omaksumiseen. Vastaajat myös näyttävät pitävän kuuntelemista pääasi-

assa subjektiivisena toimintona, sillä heidän läheisesti kuuntelemiseen liittämi-
ensä verbien merkityssisäIlöt kuvaavat tekemistä, joka liittyy vain kuuntelijaan.
Tällöin suhteiden rakentaminen ja yllapitaminen rajautuu kuuntelemisen kes-
kiön ulkopuolelle. Tätä havaintoa tukevat myös verbit, jotka käräjätuomarit ja
syyltäjîit mielsivät kauimpana kuuntelemisesta oleviksi. Antøa myöten/periltsi,
tehdd ehdotus ja testata vaativat luorovaikutussuhteen olemassaolon tiedos-
tamista myös kuuntelemisen näkökulmasta, sillä kyseiset viestintätoiminnot
eivät onnistu ilman viestintäkumppania. Kun vastaajat mieltävät kuuntelemisen
lähinnä yksilölähtöiseksi toiminnaksi, tulee ymmärrettäväksi, ettei vuorovai-
kutussuhdetta vaativa viestintäkäyttäytyminen erityisesti korostu. Tätä tulosta
tukevat myös aiemmat tutkimukset erityisesti syyttäjän vuorovaikutus- ja vies-
tintäorientaatiosta (ks. Välikoski 2004a).

Tämän tutkimuksen tulokset poikkesivat vastaavien kuuntelemiseen liitfy-
viä käsityksiä tarkastelevien tutkimusten tuloksista, joissa kuuntelemiselle anne-

tut merkitykset ovat yleensä liittyneet kognitiiviseen informaation organisoin-
tiin, sanoman kriittiseen arviointiin, suhteiden rakentamiseen sekä oppimiseen
ja informaation yhdistelyyn (Imhof & Janusik 2006; Imhof; Välikoski & Janu-

sik 2006). Vuorovaikutukseen ja suhteiden rakentamiseen liittyvän kuuntelemi-
sen puuttuminen korostui erityisesti verrattaessa saatuja tuloksia suomalaisten
sairaanhoitajien (Artkoski 2008), yhdysvaltalaisten sairaanhoitajien (Bond ym.
2008) ja yhdysvaltalaisten, saksalaisten ja suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden
(Imhof, Välikoski & Janusik 2006) kuuntelemiskäsityksiin, joissa vuorovaiku-
tus ja suhteiden rakentaminen liitlyivät kiinteästi kuuntelemiselle annethrihin
merkityssisältöihin. Koska l;ámãn futkimuksen tuloksissa faktori, joka kuvasi
informaation kriittistä organisointia, kuitenkin sisälsi myös molemminpuolisen
suostuttelun ja kuuntelemisen kannalta merkityksellisiä verbejä, kulen tehdci

ehdotus, sopiø ja quttda, on mahdollista, ettäyhteistyötä edistävä viestintäkäyt-
täytyminen ja kriittisempi, vastakkainasettelua havainnollistava viestintäkä)rt-
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täytyminen limittyvät þselyyn vastanneiden käräjätuomareiden ja syyttäjien kuun-
telukäsityksissä (vrt. Imhof & Janusik 2006).

Muissa tutkimuksissa (Imhof & Janusik 2006; Imhof, Välikoski & Janusik 2006)

kuuntelemiseen liittyvä informaation organisointi ja sanoman kriittinen arviointi ovat
latautuneet kahdelle eri faktorille, mutta tässä tutkimuksessa ne osuivat johdonmu-

kaisesti samalle faktorille taustamuuthrjista riippumatta. Käräjätuomarit ja syyttäjät
näyttävät siten mieltävän kuuntelemisen toiminnaksi, jossa vuorovaikutukseen liittyy
viestin sisällön kriittinen arviointi ja informaation organisointi - heidän kuuntelem!
sensa keskittynee siis kuuntelutilanteessa informaation subjektiiviseen, kognitiivi-
seen prosessointiin vuorovaikutussuhteita rakentavan kuuntelemisen sij aan. Koska
1990-luwlla tapahtuneen oikeudenkäyntiuudistuksen jälkeen erityisesti syyttäjän
välitön vuorovaikutus jutun asianosaisten ja todistajien kanssa lisääntyi, kuuntele-
misen ymmärtäminen pelkästään informaation kriittistä organisointia sekä informaa-
tion integroimista ja omaksumista palvelevana viestintäkäyttäytymisenä ei välttä-
mdúIä enää riitä. Syyttäjän vuorovaikutussuhteita rakentava kuunteleminen saattaisi
mahdollistaa tarvittavan informaation saamisen aiempaa paremmin, sillä todistajien
mukaan vastaaminen helpottuu, jos vuorovaikutus istuntokäsittelyssä on luontevaa
ja toimivaa (ks. Välikoski 2000). Informaation kriittisen organisoinnin korostuminen
vastauksissa on mielenkiintoista myös siksi, ettei vastaajia ohjeistettu ajattelemaan
kuuntelemista erityisesti työtehtävässään (ks. þselyohjeistus liitteessä 1). On toden-
näköistä, että työtehtävä on kuitenkin ohjannut þsymyksiin vastaamista, kerättiin-
hän vastaukset ammatillisella täydennyskoulutuskurssilla.

Tämän tutkimuksen tuloksissa faktoreille latautui varsinaisten verbien (ks. tau-
lukko 4) lisäksi sukupuolen ohjaamana muutama ylimääräinen verbi. Niiden tarkas-
telu indikoi, että naiskäräjätuomarit ja -syyttäjät saattavat mieltää kuuntelemisen
informaation omaksumisen ohessa toiminnaksi, jossa sidotaan uudet asiat yhteen,
vedetään johtopäätöksiä kuullun perusteella ja kohdataan viestintäkumppani emotio-
naalisesti. Miehet puolestaan näyttivät liittävän emotionaalisen kohtaamisen infor-
maation kriittisen organisoinnin yhteyteen. Miehet liittivät lisäksi verbi-ilmauksen
tuntea emotionaalisesti informaation kriittisen organisoinnin yhteyteen, naisten ryh-
mässä se ei latautunut ollenkaan. Vaikka verbiilmaus kohdata emotionaalisestilatau-
tui eri faktoreille sukupuolesta riippuen, sekä miehet että naiset näyttävät yhdistävän
kuuntelemisen kohtaamiseen tunnetasolla, vaikka varsinaista vuorovaikutuksen ja
suhteiden rakentamisesta kertovaa faktoria ei vastauksista muodoshrnutkaan.

Tässä tutkimuksessa osa verbeistä latautui useammalle faktorille, joten niiden
pohjalta ei voinut tehdä johtopäätöksiä kuuntelemiseen liitt).vista käsityksistä. Se,

etteivät vuorovaikutusta ja suhteiden rakentamista kuvaavat verbit latautuneet tilas-
tollisesti merkitsevästi erikseen millekään faktorille, saattaa liittyä siihen, ettei hen-
kilöiden välisten suhteiden rakentaminen ole perinteisesti ollut keskeistä oikeussa-
lissa tapahtuvan kuuntelemisen kannalta. Koska käräjätuomarilla ja syyttäjällä on
toiminnallinen vastuu oikeudenkäynnin etenemisestä eri käsittelyvaiheissa, heidän
kuuntelemisensa keskittyy usein oleellisen informaation ja tosiasioiden löytämiseen,
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minkä myötä oikean tuomion langettaminen on aineellisesti ja prosessuaalisesti mah-

dollista.
Uudistuneen oikeudenkäyntimenettelyn suullisuuden myötä oikeudenkäynneistä

tuli aiempaa havainnollisempia ja selkeämpiä, mikä siis lisäsi kuuntelemisen merki-
tystä käräjätuomareiden ja syyttäjien työssä. Kukaan ei ole oikeussalissa sattumalta,

vaan jokaisella istuntokäsittelyyn tai sovitteluun osallistuvalla on omat intressinsä.

Kuunteleminen on tällaisessa tilanteessa avainasemassa, sillä päätettäessä henkilölle
tärkeistä asioista tämän kuulluksi tulemisen tarye on voimakas. Suhteiden rakenta-
mista ohjaavan kuuntelemiskäsityksen soveltaminen tilanteeseen onkin välttämätöntä
vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta. Vain miesvastaajien ryhmässä oli viitteitä
siitä, että vuorovaikutusta emotionaalisella tasolla rakentavan kuuntelemiskäsityk-
sen merkityssisältö oli olemassa. Koska kuuntelemisen käsitteelle annethrjen merki-
tyssisältöjen on todettu ennustavan kuuntelemiskäyttäytymistä, voi vuorovaikutuk-
sen rakentamiseen liitlyvän kuuntelemiskäsityksen puuttuminen käytännössä näþä
istuntokäsittelyissäja sovitteluissa faktatietoon suuntautuneiden syyttäjien jakáräjä-
tuomareiden puutteellisena viestintäosaamisena: kuuntelemista ei ajatella eikä osata

liittää luorovaikutuksen tehokkaaseen säätelyyn, jonka tuloksena esimerkiksi osa-

puolia tyydyttävät sovintoehdotukset olisivat mahdollisia. Tämän viestintäosaamisen
tiedostaminen ja siinä kehittyminen todennäköisesti kuitenkin takaisi käräjätuoma-
reille ja syyttäjille mahdollisuudet vastata niihin vuorovaikutuksellisiin ammattitaito-
vaatimuksiin, joita oikeudenkälmtimenettelyn uudistaminen on heille asettanut.

Koska kognitiivisten kuuntelemiseen liittpien käsitysten on aiemmissa tutki-
muksissa (Imhof & Janusik 2006; Imhof, Välikoski & Janusik 2006) havaittu olevan
suhteellisen kulttuurisidonnaisia, jatkossa on tarkoitus vertailla tässä tutkimuksessa
saatuja tuloksia yhdysvaltalaisten oikeustieteellisen koulutuksen saaneiden henkilöi-
den käsityksiin. Vastaajiksi etsitään pääasiassa tuomareina ja syyttäjinä toimivia tai
joskus toimineita henkilöitä. Mittarin jatkotestausta ajatellen sen käyttö erilaisista
ammatti- j a ikäryhmistä koostuvien vastaaj ien kuuntelemiseen liittyvien käsitysten
mittaamiseen antaisi arvokasta tietoa mittarin toimivuudesta ja kehittämistarpeista.
Mittarilla päästiin tässä tutkimuksessa tarkastelemaan vastaajien kuuntelemisen
käsitteelle antamia merkityssisältöjä, mutta vasta vastaajien viestintäkäyttäyrymistä
observoimalla saataisiin tietoa siitä, kuinka heidän kuuntelemisen käsitteelle anta-
mansa merkityssisällöt ennustavat kuuntelemista käytännössä.
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LIITTEET

LIITE 1. Imhof-Janusik Listening Concept lnventory (Cl), versio 2

Mitä kuunteleminen mielestäsi on? Kuunteleminen on monitasoinen käsite, ja se

voidaan määritellä eri tavoin riþuen esimerkiksi määrittelijän kokemuksista ja
kulttuurista. Tässä þselyssä halut¿an selvittää ihmisten käsityksiä kuuntelemisesta.

Koska jokainen on oman käsitteensä asiantuntija, vaihtoehtoja on useita.

Mieti, miten lciheinen tqi sømanlqinen esitetty kdsite on kuuntelemisen kanssa:

24. keskeyttää

23. tuntea
lemotionaal.)

22. ajatella

21 - konstruoida

20, jakaa (ajatukset)

19. totella

18. milätöidä

17. kuunnella tarkasti

1 6. havainnoida

15. kerätä
informaatiota

14. purkaa sanoma,
iäsentää

13. elehtìä

12. tulkita

1 1 . êrotella

10. arvostaâ

9. ymmärtää

8. valikoida

7. nauttia jostakin

6. analysoida

5. oppia

4. salakuunnella

3. kuulla sattumalta

2. oso¡ttaa empatiaa

1. olla mukana
lkeskust.)

identtinen
lähes

identtinen
melko

samanlainen
jotenkin

tekemisissä
ei lainkaan

lähellä
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LilTE 1. (JATKUU)

e¡ Ia¡nkaan
lähellä

¡otenl(¡n
tekemis¡ssä

melko
samanlainen

lähes
identtinen identt¡nen

25. järjestää
informaaliota

26. verrata

27. avioida

28. perustella

29. olla kriittinen

30. varastoida tietoa

31. tehdä ehdotus

32. vetää johtopäätös

33. vaslata
kvsvmvksiin

34. "pantata" l¡etoa

35. antaa myöten,
ûêriksi

36. sopia

37. kohdata
(emotionaal.)

38. auttaa

39. lohdutlaa

40. sitoa (asiat)

41. sosiaalistua

42. testata

43. tiedustella

44. olla varuillaan

45. hyväksyä

46. to¡vottaa
tervetulleeksi

47. tulla tietoiseksi

48. ymmärtää
laavistaa)
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LIITE 2. Faktorit, keskiarvot ja keskihajonnat, tarkastelun ulkopuolelle jääneet
verbit, koko aineisto (N=120).

1,0602,05,697verrata

X1,1232,16,517iärjestää
informaatiota

,9171,68,732keskeftää

X1,0161,90,558
tuntea
emotionaal¡sesti

X1,1 302,24,506ajatella

X,9432,03,507konstruo¡da

X,9272,22iakaa ajatukset

x,8961,77totella

xolo1,86mitätöidä

X1,4203,46
kuunnella
tarkasti

1,0173,42,643havainnoida

,9913,23702kerätä
informaatiota

x1,0782,92,560
purkaa sanoma,
iäsentää

X,9181.78elehtiä

1,0062,32,688tulkita

1,0072,17,783erotella

oo^2,16,716arvostaa

1,1652,69,636ymmärtää

1,0102,18,774val¡koida

,949I,80,825nauttiajstk
1,0852,20,798analyso¡da

X8,8563,35oppia

1.1722.69salakuunnella

X,9211,97kuulla sattumalta

x,9132,30osoittaa
empatiaa

x1,0092,88
olla mukana
kêskust.

farkastelun
rlkopuolelle
ääneet
rerbit

Kesk¡hajonnal:aktori 3:
nformaation
¡maksuminen

iaktor¡ 2:
nformaation
ntegrointi

Verb¡t
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LilTE 2. (JATKUU)

P ääkompo ne ntti a n a lyy s i.
Varimax-rotaatio.
Li havoítu ina verbit, jotka I atautu ivat merkittävästi (>,60).
Taulukkoon ei ole merkitty faktorilatauksia, jotka saívat arvokseen alle ,500.

Verb¡t Faktori 2:
lnformaation
integrointi

=aktor¡ 3:
nformaation
rmaksuminen

\ernrrrqrv,,,,s

le

arv¡o¡da ,691 2,O8 1,142

perustella ,783 1,97 1J26

olla kr¡ittinen ,738 2,13 1.144

varastoida
informaaliota 753 2,26 1.185

tehdä ehdotus ,668 1,64 1,002

vêtää
iohtopäätös ,633 2,15 1,142

vastata
kvsvmvksiin ,733 1,97 1 .115

pantata tietoa ,768 1,44 ,838

antaa myöten
tai periksi ,671 1,58 ,866

sopia ,745 1,95 1,091

kohdata
emotionaalisesti

3,03 8,909 x

auttaa ,664 2,OO 1.108

lohduttaa 2,85 8,921 X

s¡toa asiat ,546 2,06 't.117 x

sosiaalistua ,581 2,06 1,040 X

testata ,773 I,65 1,001

tiedustella ,642 1,91 1,061

olla varuillaan ,750 1,76 ,970

hyväksyä 1,92 1,074

toivottaa
tervetulleeksi 1,87 1,130 x

tulla t¡etoiseksi ,713 2,32 1,202
ymmärtää
laavistaa) ,692 1,74 1,208
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LIITÊ 3. Faktoreille latautuneet verbit sukupuolijakauman mukaan.

Xsitoa asiat

Lisäksi

Xkohdata emotionaalisesti

Xxvetä¿t johtopäätös

XXtulla tietoiseksi

lnformaation omaksuminen
XXvarastoida informaatiota

Xpurkaa sanoma/jäsentää

Xkonstruoida

Lisäksi

XXoppia

XXelehtiä

XXtulkita

lnformaation integrointi

XXerotella

XXarvostaa

XXymmärtää

XXval¡koida

XXnauttia jostakin

XXanalysoida

Xhyväksyä

L¡säks¡

Xkohdata emotionaalisest¡

Xtuntea emotionaalisesti

Xajatella

Xolla varuillaan

lnformaation kriittinen
organisointi

Xtiedustella

Xtestata

Xâuttaâ

Xantaa myöten/periksi

Xpantata tietoa

Xvastata kysymyksiin

Xvetää johtopäätös

Xtehdä ehdotus

XXolla kr¡itt¡nen

XXperustella

XXarvioida

XXverralâ

Xkeskeyttää

NaisetM¡ehetLatautuneet verbitFaktori
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MITÄ RYHMÄUESTINNÄN
TEOR¡AT VOIS IVAT TARJ OTA
VE RKOSTOJ OHTAM IS E LLE?

Riitta Vanhatalo

TIIVISTELMÄ
Verkostoitumisestq tuli 1990-luvulla Suomessa trendi. Sen myötd verkosto on yleis-
tynyt yhteistyön muotona. Verkostoiha odotetqan paljon, muttq toiminnan laatu ja
tulolrset eivdt vqstaa aina odolul{sia. Tbisaalta toimintatapojen kehittömiseen ei ole
riittövösti pqnostettu. Artikkelissa tarkastellaan verkoslojohtamista viestinndn ja
vuorovaikutulcsen ndkökulmasta. Ndkökulmq on luonteva, koska koko verkoston ole-
mass aolo p erustuu toimij oiden henkilökohtais iin suhteis iin j ø vuorov aikutuks een.

Lisdlrsi johtaminen on viestintâd ja viestintöosaamisen merkitys køikessø johtami-
sessa on kasvanut. Aluksi qrtikkeli qvaa nrikökulmia, jotka luovat kuvaa siitd, mitä
tekijöitd verkostojohtamisessa on hyvö ottaa huomioon. Nditti ndkökulmia peilataan
kahteen ryhmdviestinndn teoriaan: strukturaatioteoriaan ja funhionaalßeen teori-
aan. Artikkeli nostøa yhdel<si verkostojohtamisen haasteelsi toimijoiden tasaverÍai-
suuden ihanteen, koska johtaminen koetaan toisinøan uhkana verkoston toimijoiden
tasøvertaisuudelle. Struhurqatioteorian mukaan erilaiset ryhmdilmiöt rakentuvat
vuorovaikutusprosesseissa. Sen mukaan verkoston rakenne jø toimintatavat ovat
suornnn suhteessa verkoston vuorovaikutulcseen. Esimerkíksi tasavertaisuuden
ndkökulmasta johtajan jø muiden toimijoiden roolit syntyvdt vuorovaikutuksessa ja
siten ne kuvaqvøt verkoston todellisuutta. Funktionqqlinen teoria tarkastelee joh-
tamista toimintoina, jotka edistdvdt tai vqikeuttavat tqvoitteiden saavuttamista.
Funktionaalinen teoria korostaa johtajan kahtalaista haastett(r: toisaaltq vahvistøa
koheesiota, îoisaaha varmistaa toimivø pddtöksentekoprosessi. Kun strukturaatio-
teoria Íarkastelee vuorovaikutuksen suhdetta verkoston rakenteeseenja toimintaan,

.funhionaalinen teoria tarkastelee vuorovaikutuksen suhdetta verkoston tulol<selli-
suuîeen. Artikkelissa todetaan, ettö kumpaakin teoriaq voidaan soveltqq verkosto-
johtamísen tutkimuksessa, muttq niiden ldhtökohdat ovat erilaíset.

Asiasanat; 7b htaminen, ryh mäviestintä, verkosto

Prologi - Puheviestinnän vuosikirja 2008, 51-67 51



JOHDANTO
Yhteistyön tarve on kasvanut yhteiskunnassaÍìme. Se on vaikuttanut myös ver-
kostoitumisen yleistymiseen. Verkostot ovat yleistyneet niin työelämässä, yri-
tysmaailmassa, eri organisaatioiden yhteistyössä kuin kansalaistoiminnassakin.
Yhdistysten luvatuksi maaksi luonnehditussa Suomessa 1990-luvulta alkaen

kansalaistoiminnan taustalla ovat olleet entistä useammin yhdistyksiä jousta-

vammat verkostot (Rasimus 2006, 17-19). Verkostoituminen voidaan nähdä
yksilön näkökulmasta sosiaalista pëLâomaa tuottavana sosiaalisten suhteiden

rakentamisena, jota nyþaikana arvostetaan. Tärkeää on, keitä ihmisiä tunnet
ja missä asemassa verkostossa olet (Pehkonen2004,47). Myös maantieteellisiä
alueita on kuvathr verkostoituneisuuden asteen mukaan. Verkostoituminen näh-

dään tässäkin tapauksessa vahvuutena ja vetovoimatekijänä (Liwramaa 2004,
59-60). Yritysten kyvyn toimia verkostoissa uskotaan edistävän niiden kilpailu-

þþä (Ritter & Gemünden 2003,746-:754).
Verkostoyhteistyö on osoittautunut kuitenkin monin tavoin haasteelliseksi,

ja ennestäänkin tutut yhteistyökumppanit joutuvat verkostomaista työskentelyä
aloittaessaan tarkistamaan roolejaan ja toimintatapojaan (Virtanen 1999,3844).
Esimerkiksi talouden verkostot edellyttävät tehokasta ja nopeaa informaation
vaihtoa kaikkien osapuolten kesken (Hannus 1997,62). Voi olla myös yllät-
tävää havaita, että verkostomainen yhteistyö edellyttää kompromisseja, jotka

eivät välttämältä vastaa täysin kenenkään näkemyksiä (Virkkala 2002, 29).

Verkostojen toimintatapoihin ei ole välttämättä käytännössä kiinnitetty pal-
jonkaan huomiota. Niiden on uskottu tuottavan automaattisesti hyviä yhteistyön
hedelmiä. Joskus näin on voinut tapahtuakin. Yhteistyö on saattanut esimerkiksi
muuthra joustavammaksi. Verkostousko ja verkostoväsymys ovat kuitenkin esi-

merkkejä verkostotoiminnan haasteista. Jos verkostousko johtaa siihen, että

verkoston uskotaan tekevän toiminnasta automaattisesti tehokasta, ei toimiman
kehittämiseen kiinnitetä riittävästi huomiota. Laajamittainen verkostoituminen
voi aiheuttaa myös sen, ettei verkostoihin jakseta panostaa. Verkostoväsymys

voi uhata ennen kuin verkostoja on þetty vielä kunnolla hyödyntämään. (Lin-
îamaa 2004,209-210.) Esimerkiksi näihin ongelmiin liittyvät monet verkos-
toyhteistyön heikkoudet. Verkostojohtamista on esitetty välineeksi verkostoyh-
teistyön kehittämiseen (Linnamaa 2004; Uusiþla 1999; Virtanen 1999).

Verkostojohtaminen määritellään tässä artikkelissa toiminnaksi, jolla
edistetään vuorovaikutusprosesseja ja suunnataan verkostoa kohti päämääriä
(Kickert, Klijn & Koppenj an 1991 ; Linnamaa 2004, 85-2 I I ). Sen näkemyksen
mukaan tärkeintä verkostojohtamisessa on edistää vuorovaikutuksen sujuvuutta
ja yhteisten tavoitteiden toteutumista. Verkostojohtamiseen kuuluu siten sekä

ihmisten että asioiden johtaminen.

Verkoston koko olemassaolo perustuu toimijoiden välisiin henkilökohtai-
siin suhteisiin ja vuorovaikutukseen. Se siis poikkeaa organisaatiosta, jonka toi-
minta jatkuu sovitun työnjaon puitteissa ainakin osittain, vaikka keskinäinen
yuorovaikutus katkeaisi. Verkosto muistuttaakin enemmän tehtäväkeskeistä
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ryhmää siinä, että yhteistoiminta on väljästi organisoiûrnutta ja jäsenten väliset
suhteet ja vuorovaikutus ratkaisevat toiminnan tulokset. Ryhmäviestinnän tut-
kimuksella on pitkä historia verrattuna verkostoilmiöön. Tutkimus on tuottamrt
menetelmiä jateonaa vuorovaikutuksen analysointiin. Ryhmäviestinnän teoriat
voivat tuoda uusia näkökulmiatiàtä kautta myös verkostojohtamisen tutkimuk-
seen.

Artikkelissa evataan neljä näkökulmaa, jotka lisäävät ¡rmmärrystämme
siitä, mistä puhutaan kun puhutaan verkostojohtamisesta. Aluksi tarkastellaan
verkostoa kontekstina, mikä kuvaa niita erityispiirteitä ja haasteita, joita joh-
tamiseen kohdistuu verkostoympäristössä. Koska verkoston ihanteeseen liite-
tään vahvasti ajatus toimijoiden keskinäisestä tasavertaisuudesta, toiseksi tar-
kastellaan lyhyesti tasavertaisuutta verkostojohtamisen haasteena. Kolmantena
näkökulmana pohditaan johtamisen ja viestinnän suhdetta. Neljäs näkökulma
valottaa kasvokkaisviestinnän ja teknologiavälitteisen viestinnän piirteitä. Ver-
kostojohtamisen kannalta on kiinnostavaa, miten eri viestintäfoorumeita voi
hyödyntää ja miten ne vaikuttavat verkoston toimintaan. Foorumi viittaa tässä
yhteydessä niihin fyysisiin tai virtuaalisiin tiloihin ja tilanteisiin, joissa viestintä
ja luorovaikutus on mahdollista.

Verkostoj ohtamisen näkökulmia peilataan kahteen klassiseen ryhmäviestin-
nän teoriaan eli strukhraatioteoriaan ja funktionaaliseen teoriaan. Alun perin
sosiologi Anthony Giddensin (Giddens 1983) kehittämä strukturaatioteoria on
ollut vaikuttamassa voimakkaasti ryhmäviestinnän tutkimukseen ja teoriaan
1980-luvulta lähtien. Se on ollut eräänlainen metateoria, jolla on ollut paljon
selitysvoimaa viestinnän eri ilmiöille. Poole, Seibold ja McPhee toivat struk-
turaatioteorian ryhmäviestinnän tutkimukseen (Poole 1999, 48-50). Struk-
turaatioteoria korostaa vuorovaikutuksen merkitystä erilaisten ryhmäilmiöi-
den rakenteen ja toimintatapojen synnyssä. Funktionaalinen teoria puolestaan
näkee viestinnän ja vuorovaikutuksen välineenä ryhmän ja sen jäsenten pyrki-
essä tuloksiin, päätöksiin tai ongelmanratkaisuihin (Gouran & Hirokawa 1996,
55). Strukfuraatioteoria ja funktionaalinen teoria on valittu, koska ne ovat jo
osoittautuneet monipuolisesti sovellettaviksi. Niissä voi olla potentiaalia uusiin
sosiaalisiin järjestelmiin ja ryhmäilmiöihin, jollaisena verkostonkin voi nähdä.

Artikkelin tavoitteena on arvioida näiden teorioiden soveltuvuutta verkostojoh-
tamisen tutkimukseen neljän edellä kuvatun näkökulman valossa.

NAKOKU LMIA VERKOSTOJOHTAM ISEEN

Verkosto kontekstina
Verkostoituminen on ollut ihmiselle ikiaikaisesti luontainen tapa luoda suhteita
ja tehdä yhteistyötä. Vaikkei verkoston käsitettä tunnettu eikä käytetfy, verkos-
toitumalla ihmiset ovat errnenkin luoneet esimerkiksi uusia ystävyys- ja kauppa-
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suhteita sekä levittäneet jopa maasta toiseen uusia tapoja ja tietoja. Verkostoilla
on ollut siten keskeinen asema ihmiskunnan historiassa. (Hakanen, Heinonen &
Sipilä 2007, 9; McNeill & McNeill 2006,19-26.)

Verkostoitumistrendin s1'nty voidaan sijoittaa Suomessa 1990-1uvu11e

@uostetsaari 2003, 224). Jo 1980-luvun lopulla esimerkiksi sosiaalityön alalla
puhuttiin verkostoitumisen tärkeydestä (Virtanen 1999,36). Sittemmin verkos-
toitumisesta alettiin puhua yleisesti tehokkaana ja nyþaikaisena yhteistyön
muotona. Taustalla oli lisääntynyt yhteistyön tarve ja uusien joustavampien

yhteistyömuotojen etsintä. Ilmiöön ovat vaikuttaneet myös yhteiskunnalliset
muutokset ja tietoverkkojen kasyu (Mattila & Uusiþlä 1999,7). Uutta vanhaan

verkostoitumiseen verrattuna onkin erityisesti uuden teknologian hyödyntämi-
nen (Castells 1996).

Verkoston jäsenet jakavat saman mielenkiinnon kohteen, ja verkosto muo-
dostaa suhteellisen pysyvän yhteisön, jossa voidaan vaihlaa kokemuksia, mie-
lipiteitä ja tietoa sekä vaikuttaa tärkeinä pidetbyihin asioihin. Verkostot voivat
koostua joustavasti erilaisista toimijoista, joiden kokemuspiiri ja osaaminen
muodostavat koko verkoston potentiaalin. Siinä piilee mahdollisuus monipuo-
liseenja kokonaisvaltaiseen asioiden käsittelyyn sekä uusiin, luoviin ratkaisui-
hin.

Verkostoitumisilmiön yleistymistä kuvannee hyvin se, miten verkoston
käsite on levinnyt tarkoittamaan mitä erilaisimpia asioita eli verkosto käsitteenä

ei ole selkeä ja yksiselitteinen Q.{iemi-Iilahti 2002, 214; Ruostetsaari 2003,
224). Verkostoilla on kuitenkin yleisiä, yhteisia piirteitä, joiden varassa ne voi-
daan tunnistaa verkostoiksi. Verkostoa luonnehtivia piirteitä ovat vakiintumat-
tomuus, joustavuus, oppiminen ja vaihtaminen, esimerkiksi tiedon vaihto (Kar-
riker 2005, 56). Verkoston vuorovaikutussuhteita ja kontakteja voidaan arvioida
myös tiheyden, keskeisyyden ja keskittyneisyyden mukaan (Huotari, Hurme
& Valkonen 2005, 19-20). Joskus korostetaan myös sitä, miten verkostosuh-
teet perustuvat keskinäisen tuen ja jokaiselle toimijalle syntyvän hyödyn varaaÍt
(Linnamaa 2004,208).

Yleisimmillään verkosto nähdään kokonaisuutena, jossa kaksi tai useampi
itsenäinen toimija ovat lähempänä toisiaan verkoston kautta kuin ilman sitä (Lin-
namaa 2004, 50-51). Määrittelen verkoston eriasteisesti ja eri tavoin vakiintu-
neiksi sosiaalisiksi suhteiksi toisistaan riippuvaisten toimijoiden välillä, jotka
ovat organisoituneet yhteisen intressin ympärille (Linnamaa 2004, 51, 174).

Määritelmä sitoo samalla verkoston tiukasti riippuvaiseksi luorovaikutuksesta.
Ilman toimijoiden välistä vuorovaikutusta verkostoa ei ole olemassa. Niin kauan
kuin toimijat viestivät keskenään, he ovat osa verkostoa (Schaap & Van Twist
1997,73). Verkostojen moninaisuudesta johtuen tarkempi tarkastelu edellyttää
kuitenkin aina verkostotyypin määrittelyä.

Verkostoja on pyritty jäsentämään monin tavoin. Yleisellä tasolla ne on voitu
jakaa fyysisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin verkostoihin. Fyysisiin verkostoi-
hin lukeutuvat esimerkiksi tietoverkot (Castells 1996). Taloudellisia verkostoja

54



tutkivat ovat puolestaan kiinnostuneita taloudellisten toimijoiden verkostosuh-
teista ja niin sanotusta verkostotaloudesta (Hautamäki 2001). Verkostotalous-
teoriat näkevät verkostot kolmantena tapanajärjestää yhteistyö hierarkioidenja
markkinoiden lisäksi. Sosiaalisia verkostoj a tutkittaessa erityisenä mielenkiin-
non kohteena on ollut suhteiden rakenne.

Suomalaisessa verkostotutkimuksessa on tyypitelty esimerkiksi alueellisen
kehiuämisen verkostoja. Tavoitteellinen verkosto on perustettu tietyn yhteisen
tavoitteen aikaansaamiseksi. Etsintäverkosto keskittyy informaation ja koke-
musten vaihtoon sekä uusien innovaatioiden etsimiseen. Tukiverkosto tai kolle-
gaverkosto tähtää saman alan ihmisten kokemusten vaihtoon ja jäsentensä oman
työn kehittämiseen. Torjuntaverkosto tai edunvalvontaverkosto pyrkii tilanteen
mukaan joko torjumaan jonkin uhan tai saavuttamaan jonkin edrur yhteistyön
avulla. Kansalaisvaikuttamisen verkosto on niin ikään perustettu jonkin tietyn
tavoitteen saavuttamiseksi. Kuudentena verkostotyyppinä on erotettu investoin-
tiverkosto, joka on perustettu suurten investointien toteuttamiseksi. Käyttötar-
koituksen mukaan verkostoja on jaoteltu myös potentiaalisiin ja strategisiin ver-
kostoihin. (Linnamaa 2004, 5 l-52.)

Hallintotieteilijöiden mielenkiinto verkostotutkimuksessa on keskittynyt
muun muassa siihen, mikä on verkostokäsitteen suhde organisaation käsittee-
seen. Toisin sanoen verkostoa on verrattu organisaatioon etsien eroavaisuuk-
sia ja yhtäläisyyksiä. Verkosto eroaa organisaatiosta suhteiden formalisoinnin
asteen perusteella sekä toiminnan koordinoinnin luonteen perusteella. Tämän
näkemyksen mukaan verkosto ei ole organisaatio, mutta verkostosta voi kehit-
tyä organisaatio, mikäli yhteistoiminnan piirteet muuttuvat ja erottavia tekijöitä
ei enää tunnisteta. Tämä määrittely on merkityksellistä, jos verkosto halutaan
säilyttää erillisenä yhteistoiminnan organisoitumisen muotona. (Niemi-Iilahti
2002,2t4.)

Ryhmäviestinnän viitekehyksessä on relevanttia verrata verkostoa ryhmään
ja hakea määrittelyn rajoja myös suhteessa ryhmän käsitteeseen. Ryhmän voi
määritellä yksinkertaisimmillaan käsittämään kahta tai useampaa yksilöä, jotka
tuntevat kuuluvansa samaan sosiaaliseen kategoriaan (Brown 2000,3). Useim-
miten ryhmän minimikoko on kuitenkin kolme jäsentä (Huotari, Hurme & Val-
konen 2005, 22). Ryhmän käsitteeseen on liitetty myös vuorovaikutuksen taso
eli ryhmän jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja vaikuttavat yuoro-
vaikutuksen kautta toinen toisiinsa. Ryhmällä katsotaan olevan myös yhteinen
tavoite, jolloin yhden saavuttaessa tavoitteen kaikki ryhmän jäsenet saayuttavat
sen, mutta toisaalta kaikki ryhmän jäsenet myös vastaavat toiminnan tuloksista
(Galanes, Adams & Brilhart 2004,8-ll;Huotari, Hurme & Valkonen 2005, l5).
Verkostoa ja ryhmää yhdistää, että molemmissa jäsenet kokevat yhteenkuulu-
vuutta. Lisäksi myös verkostossa jaetaan yhteinen tavoite. Mikäli tavoitteesta
on erimielisyyttä, siitä voi muodostua verkostoa hajottava tekijä. Tärkein ryh-
mää ja verkostoa erottava tekijä on ryhmän tai verkoston koko. Ryhmässä jokai-
nen jäsen tuntee toisensa ja on vuorovaikutussuhteessa jokaisen ryhmän jäsenen
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kanssa ainakin periaatteessa, mikä pätee erityisesti pienryhmässä. Verkostossa

toimijoiden määrä voi kohota satoihin tai tuhansiin. Isossa verkostossa toimi-
joiden määrä rajoittaa vuorovaikutusta. Periaatteessa jokainen voi olla \uoro-
vaikutussuhteessa kaikkien toimijoiden kanssa, mutta käytännössä kukaan ei

todennäköisesti ole vuorovaikutuksessa jokaisen muun toimijan kanssa. Kun
pienryhmiin sovelletaan verkostonäkökulmaa, myös ryhmän rakenteen voi
havaiia koostuvan laajemmasta joukosta ihmisten ja yhteisöjen välisiä suhteita
(Kat2ym.2004,324). Verkostonäkökulma voi ryhmiä tutkittaessa laajentaa esi-

merkiksi näkemystä ryhmän jäsenten verkostosuhteiden ja ryhmän tulokselli-
suuden yhteydestä toisiinsa (Katz ym. 2004,325).

Verkoston toi m ijoiden keskinäinen tasavertaisu us
Mielikuvaan ihanteellisesta verkostosta liitetään usein ajatus toimijoiden keski-
näisestä tasavertaisuudesta (Linnamaa2004). Käsitteenä toimija viittaa ajatuk-
seen verkoston jäsenen aktiivisesta toiminnasta osana verkostoa, ei pelkästään

nimellisestä osallisuudesta verkostoon (Huotari, Hurme & Valkonen 2005,19;
Schaap & Van Twist 1997,72). Artikkelissa verkosto nähdään aktiivisten toimi-
joiden yhteistyön muotona, jossa toimijat haluavat osallistua ja vaikuttaa pää-

töksentekoon sekä saavuttaa yhdessä asetettuja tavoitteita. Sen luoksi artikke-
lissa kaytetään toimija-käsitettä, joka kuvastaa myös verkoston luonnetta.

Verkostoja on pidetty perinteisesti toimintatapana, jossa ei ole hierarkioita
eikä kukaan johda ketään (Linnamaa 2004, 14). Tasavertaisuudella tarkoitetaan
sitä, että verkostossa kukaan toimijoista ei ole periaatteessa muiden yläpuo-
lella ja että jokaisella toimijalla on ainakin periaatteessa samanlaiset osallistu-
mismahdollisuudet verkoston toimintaan ja vaikuttamiseen verkostossa. Tämä

näkökulma nostetaan erikseen esille, koska joissakin verkostoissa ajatellaan,
että johtaminen on uhka tasavertaisuudelle ja verkoston luovuudelle (Linnamaa
2004,14,213).

Toisaalta on kuitenkin todettu, että jos valta-, työnjako- ja vastuuþsymyk-
set jäävät kokonaan sopimatta, verkostosta voi tulla löyhä ja epämääräinen (Vir-
tanen 1999,40). Liian tiukat normit voivat puolestaan muuttaa verkoston hie-
rarkkiseksi ja verkostomaisuus häviää (Uusiþlä 1999, 61).

Vaikuttaa siltä, että tasavertaisuus ja demokraattiset osallistumis- ja vai-
kuttamismahdollisuudet ovat tärkeä tekijä verkoston toimijoille. Sen luoksi ne

kannartaa huomioida myös tarkasteltaessa verkostoj ohtamista.

Johtaminen on viestintää
Yleisesti johtamisen toimintaympäristön muutokset, esimerkiksi organisaati-

oiden hierarkioiden madaltuminen, ovat lisänneet entisestään vuorovaikutuk-
sen merkitystä johtamisessa (Hujala 2008, 13). Verkostojohtamiseen tämä pätee

aivan erityisesti, koska koko verkosto rakentuu vuorovaikutussuhteiden varaan.
Pitkään johtamisessa on yleisesti erotettu kaksi osa-aluetta: management eli asi-
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oiden johtaminen ja leadership eli ihmisten johtaminen (Kotter 1996,23).Tässä
artikkelissa verkostojohtaminen kattaa sekä ihmisten että asioiden johtamisen.
Nykyisin johtamiskirjallisuudessa usein kyseenalaistetaan ylipäätään tällainen
kahtiajako (Viitala 2004), koska niiden nähdään pikemminkin limittyvän toi-
siinsa eikä tässäkään yhteydessä ole mielekästâ eroltaa niitä toisistaan. Verkos-
tojohtamisen voi kuitenkin perustellusti todeta painottuvan ihmisten johtami-
seen, koska ihmiset eli verkoston toimijat ovat koko verkoston tärkein resurssi
ja myös asioita johdetaan yhdessä toisten toimijoiden, usein eri alojen asiantun-
tijoiden, kanssa.

Monet johtamisen edellyttämät taidot ovat säilyttäneet merkityksensä parin
viime vuosikymmenen aikana. Viestintäosaamisen merkitys johtamisessa on
jopa kasvanut tultaessa 2000-luvulle. Viestintäteknologian kehitys on tehosta-
nut ja nopeuttanut viestintää, mutta samalla se edellyttää uudenlaisia viestintä-
taitoja. Samalla, kun hallinnollisen osaamisen merkitys on vähentynyt, ihmis-
ten välisiin suhteisiin sekä informaation ja ideoiden viestimiseen liittyvät taidot
ovat kasvattaneet merkitystään. (Gentry ym. 2008.)

Myös osaamisen johtaminen ja tietojohtaminen eli tiedon luomisen edistä-
minen edellyttävät viestintää (Huotari, Hurme & Valkonen 2005; Vanhala, Lauk-
kanen & Koskinen 2002).Luovat prosessit pitävät sisällään sekä tiedon hank-
kimista itselle ja koko yhteisölle (esimerkiksi verkostolle) että tiedon jakamista
ja olemassa olevan tiedon soveltamista uuden tiedon tuottamiseksi. Verkoston
johtamiseen kuuluu edellytysten luominen toimivalle vuorovaikutukselle, joka
edistää prosesseja (Kickert & Koppenjan 1997). Viime aikoina huomio on koh-
distunut johtajaan myös fasilitoijana, jolloin vähäinen viestintä voi olla esteenä
johdettavan yksikön uuden oppimiselle (Amy 2008,227).

Ryhmissä aktiiviset johtajat tuovat esille ratkaistavia ongelmia ja þsyvät
muiden mielipiteitä ja tietoja useammin kuin muut ryhmän jäsenet. Heidän vuo-
rovaikutuksessaan korostuvat teot, joilla viedään prosessia eteenpäin ja aktivoi-
daan muita ryhmän jäseniä osallistumaan (Pavitt 1999,320). Myös hajautetuissa
tiimeissä johtajan odotetaan aktivoivan muita tiimin jäseniä viestintään (Sivu-
nen 2007, 197).

Verkostot näyttavât edellyttävän avointa informaation jakamista, sitoutu-
mista yhteistyöhön, päämäärien samansuuntaisuutta, luottamusta ja sovittua
työnjakoa, jotta ne toimisivat tehokkaasti. Koska verkostossa toimijat ovat yhtä
kuin verkosto ja samalla verkoston tärkein resurssi, huomio kiinnittyy myös sii-
hen, ketkä ovat mukana ja ketkä eivät. Verkostojohtamisella pyritään rakenta-
maan verkostoa niin, että uusia toimijoita on mahdollista saada verkostoon, ja
aktivoimaan heitä vuorovaikutukseen. Verkoston johtajan pitää myös varmis-
Iaa, etlâ yhteistyölle ja vuorovaikutukselle on riittävästi foorumeita. Huomiota
on kiinnitettävä lisäksi siihen, miten vuorovaikutus ja keskustelu foorumeilla
jäsentyvät. (Linnamaa 2004, 69-83, 210-212.)

Verkoston päätöksenteossa pyritään päätökseen yhteisen myöntymisen
arulla (Niemi-Iilahti 2002,216). Yksimielinen päätöksenteko verkostossa edel-
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lyttää muutaman kriittisen tekijän toteutumista. Ensinnäkin se edellyttää toimi-
joiden keskinäistä luottamusta, jolloin uskalletaan ilmaista mielipiteet suoraan
ja rehellisesti. Johtajan odotetaan helpottavan verkoston toimijoiden työskente-
lyä. Lisäksi aikaa tulee olla riittävästi, jotta eri näkemykset ehtivät tulla esille ja
niitä myös ehditään arvioida. Informaation jakaminen on tärkeää. Toimijat tar-
vitsevat kaiken olemassa olevan tiedon ja aikaa perehtyä siihen ennen päätök-

sentekoa. (Pennington 2005, 163-164.)

Kasvokkaisviestinnän ja teknolog iaväl itte isen
viestin nän merkitys verkostossa
Verkostossa viestintää voi olla eri foorumeilla. Tässä artikkelissa käytefâän
viestintäfoorumin käsitettä viestintäkanavan sijaan. Viestintäkanava on tuttu
vanhasta viestinnän mallista, jossa käsitteellisesti erotetaan viestin lähettäja ja
vastaanottaja. Mallissa viestin lähettäjää ja vastaanottajaa yhdistää viestintä-
kanava, jonka kautta viesti saavuttaa vastaanottajan. Malli perustuu mekanis-
tiseen ja lineaariseen näkemykseen viestinnästä. Toisaalta esimerkiksi Sivunen

Q007,154-158) on edelleen käyttänyt viestinnän kanava -käsitettä tarkoitta-
essaan tiedon siirtymisen reittejä hajautetuissa tiimeissä. Sivunen jakaa vies-
tinnän kanavat visuaalisiin, auditiivisiin ja audiovisuaalisiin kanaviin. Samalla
hän on korostanut käsitteellistä eroa viestinnän tapoihin (esimerkiksi kirjoitta-
minen, puhuminen) ja viestintävälineeseen (esimerkiksi sähköposti, keskustelu-
foorumi). Organisaatioiden vuorovaikutustilanteita on kutsuthr myös viestinnän
areenoiksi (Stacey 1991, Aulan 1999, l5L mukaan). Tässä artikkelissa viestin-
täfoorumi tarkoittaa fyysistä tai virtuaalistatilaatailllannella,jossa viestintä ja
vuorovaikutus on mahdollista. Se mahdollistaa myös ei-lineaarisen ja monimut-
kaisen viestintäprosessin ja vuorovaikutuksen.

Verkostojen viestinnälle on tyypillistä teknologian hyödyntäminen. Pie-
nessä verkostossa voi olla enemmänkin kasvokkaisviestintää, mutta mitä isom-
masta verkostosta on þsymys, sitä todennäköisemmin sen sisäinen viestintä
edellyttää erilaisten sähköisten viestintäteknologioiden käyttöä. Teknologiavä-
litteisen viestinnän piirteet on otettava huomioon myös verkostojohtamisessa.
Toimintatavat on muokattava teknologioiden mukaan, jotta niistä saadaan paras

hyöty. On todettu, että kaikkia viestintäteknologioita voi käyttää vuorovaikuttei-
sesti tai olla käyttämättä (Matikainen 2006,179).

Intemetin ja viestintäteknologioiden käyttöön on liitetty odotuksia nii-
den tasavertaisuutta edistävistä ja hierarkkisuutta alentavista ominaisuuksista.
Kuitenkin niiden käytössä on havaittu myös päinvastaisia vaikutuksia. (Siito-
nen 2007, 145.) Toisin sanoen ne voivat tuottaa uudenlaista hierarkkisuutta ja
epätasa-arvoa. Tasavertaisuutta voi vähentää esimerkiksi se, ettei kaikilla ole
samoja teknisiä välineitä käytössään.

Sähköposti on yksi helpoimpia ja käytetyimpiä sähköisen viestinnän muo-
toja. Sähköpostin käytöllä viestinnässä on havaittu monia etuja. Ensinnäkin
viestin lähettäjän ja vastaanottajan ei tarvitse toimia samaan aikaan. Sähköposti
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vapautraa kirjoittamaan viestejä ja lukemaan niitä silloin, kun siihen on aikaa.

Viestit pysyvät sähköpostissa tallessa, joten niitä voi lukea myös useampaan
kertaan. Sähköpostin käyttö yleensäkin on helppoa, ja se voi jopa lisätä viestin-
nän määrää. Varsinkin vaikeista aiheista on joskus helpompi viestiä sähköpostin
välityksellä. Sähköposti asethru puhutun ja kirjoitetun viestinnän välimaastoon.
Sillä on sekä informatiivisia että henkilösuhteisiin liitryviä tunktioita. (Matikai-
nen 2006, I 86; Sivunen 2007 , 7 4-77 .)

Johtajan odotetaan myös itse osallistuvan eri teknologioiden käyttöön,
mutta hän ei saa olla liian ohjaileva tai johdatteleva. Näennäinen asioiden demo-
kraattinen käsittely voi johtaa konfliktiin, jos osallistujat eivät koe, että heitä
on aidosti kuultu. (Parent & Gallupe 2001,412418.) Mikäli pyritään konsen-

sukseen päätöksenteossa, on huomioitava, että sen saavuttaminen kestää pitem-
pään teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa (Olanir an 1994, 27 4). Hajaute-
tuissa tiimeissä on havaittu, että mikäli tiimin johtaja ei ole aktiivinen erilaisten
viestintävälineiden käyttöönotossa, tiimit joutuvat t5rytymään niihin välineisiin,
joita on totuttu ennenkin käyttämään (Sivunen 2007, 221). Näin myös verkos-
tossa verkoston johtajan asenne ja halukkuus ottaa käyttöön uusia teknologioita
todennäköisesti vaikuttaa.

Kasvokkaisviestinnän arvo on esimerkiksi siinä, että se voi lisätä jaetun

informaation maärâä (Sivunen 2007,97). Yksi syy tähän on viestintään osallis-
tuvien tuttuus. Mitä paremmin tumetaan yhteistyökumppanit, sitä helpompaa

viestintä ja informaation jakaminen on. Verkostossa tuttuus ja tuthruden mer-
kitys rakentunevat eri tavalla teknologiavälitteisessä viestinnässä ja kasvok-
kaisviestinnässä. Tarjoamalla mahdollisuuksia kasvokkaisviestintään verkoston
johtaja voi myös tietoisesti vahvistaa toimijoiden identifioitumista verkostoon,
kuten on havaittu hajautetuissa tiimeissä tapahtuvan (Sivunen 2007,197). Toi-
saalta kasvokkaistilanteissa muiden keskustelijoiden luoma paine ja kitiikki
vaikuttavat enemmän keskustelukumppaneiden mielipiteisiin kuin teknologia-
välitteisessä viestinnässä (Olaniran 1994, 27 4).

Viestintäfoorumeita valitaan j oko tarkoituksenmukaisuuden perusteella tai
sattumanvaraisesti. Ryhmäviestinnän ja verkostojohtamisen näkökulmasta tie-
toinen ja tarkoituksenmukaisuuteen pyrkivä foorumien ja viestintäkäytäntöjen
valikointi voi olla tarpeen, jos verkostossa halutaan edistää toimijoiden aktii-
vista osallistumista ja tasavertaisuutta.

STRUKTURAATIOTEORIA
Vuorovaikutus rakentaa verkoston ja toimintatavat
Yksi tapa tutkia ryhmiä on kuvata niiden rakennetta. Strukturaatioteoria on
evolutionaarinen näkökulma vuorovaikutukseen korostaen rakenteita, jotka vai-
kuttavat ryhmän näkyvään toimintaan, joka puolestaan voi toistaa, uusintaa ja
muuttaa rakenteita sosiaalisissa vuorovaikutusprosesseissa (Gouran 1999, 16).
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Teorian keskeiset käsitteet ovat rakenne, systeemi ja strukturaatio. Systeemitaso
edustaa sosiaalista kokonaisuutta näkyvässä muodossa, josta voimme tehdä hel-
posti havaintoja. Verkostossa tätä tasoa edustavat esimerkiksi yhteiset kokoontu-
mistilaisuudet, joissa voi tehdä havaintoja vuorovaikutussuhteistaja sisällöistä.
Rakennetaso tarkoittaa sääntöjäja resursseja, jotka vaikuttavat näkyvän todel-
lisuuden taustalla. Näiden kahden tason suhdetta ja keskinäistä dynamiikkaa
kuvaa strukturaatio, joka viittaa prosessiin, jossa ryhmän jäsenet soveltamalla
stiäntöjä jakäyttämätlä resursseja hlottavat ja uudistavat systeemitason järjes-
telmiä. Strukturaatioon liittyy jännitteitä, joista keskeisiä ovat yksilön ja kol-
lektiivisuuden välinen jännite sekä pysyryyden ja muutoksen välinen jännite.
Jokainen yksilö vaikuttaa strukturaatioprosessiin, muttei yksin vaan yhdessä
muiden ryhmän jäsenten kanssa vuorovaikutuksen kautta. Pysyvyyden ja muu-
toksen välinen jännite syntyy siitä, että strukturaation kautta on mahdollista sekä
tuottaa ja vahvistaa edelleen vanhoja rakenteita että uudistaa ja muuttaa niitä.
(Poole 1999; Poole, Seibold & McPhee 1996.) Tämä tarkoittaa sitä, että erilaiset

ryhmät - ja minä oletan, että myös verkostot - luovat rakenteensa ja toimintata-
pansa sosiaalisissa suhteissa ja vuorovaikufuksessa.

Jo lähtökohtaisesti teoria ottaa huomioon kontekstin ja vuorovaikutuspro-
sessit. Teoriaa on sovellettu myös eri viestintäteknologioiden tutkimukseen.
Adaptiivisen strukturaatioteorian mukaan teknologian käyttöä tarkastellaan
yhteisön tuottamana eikä yksilön valintojen tuloksena. Yhteisön ja teknologian
suhde on vastavuoroinen. Sen perusteella voidaan ajatella, että viestintäteknolo-
gian käyttö muokkaa verkostoa. (DeSanctis & Fulk 1999.)

Verkostojen uskotaan tuottavan helposti tehokkuutta ja hyviä tuloksia Lin-
namaa 2004, 209). Myös organisaatioista on todettu, että niiden jäsenillä on
organisaatioiden toimivuuteen vahva usko (Aula 2000,27). Sama näyttää siis
pätevän verkostoihin. Vuorovaikutuksen kannalta on kuitenkin hyvä muistaa,
että niin henkilöistä kuin organisaatioistakin koostuvissa verkostoissa suorassa
vuorovaikutuksessa kohtaavat aina yksilötoimijat, koska verkosto perustuu hen-
kilökohtaisiin suhteisiin Q.{iemi-Iilahti2002,215). Verkoston toimijoiden tie-
toisista ja tiedostamattomista valinnoista ja ratkaisuista muodostuvat verkos-
ton toimintatavat. Samalla kun verkostotoimijat pyrkivät toimimaan tietoisesti
tavoitteiden hyväksi, he eivät kuitenkaan voi olla täysin tietoisia kaikista toi-
miensa tuloksista ja vaikutuksista (Littlejohn 2002, 152). Strukhrraatioteori-
aan nojaten voidaan olettaa, että verkoston rakenne, toimintatavat, vahvuudet
ja heikkoudet ovat suoraan suhteessa verkoston vuorovaikutukseen (Gouran
1999). Sen mukaan verkoston toimintatapoihin olisi hyvä kiinnittää tietoisesti
huomiota eikä olettaa sen tuottavan automaattisesti hyviä tuloksia.

Ihmisille muodostuu käsitys niiden tuttuj en ryhmätilanteiden rakenteista,
joissa he ovat mukana (Burr 2004, 7718). Kun verkostoituminen on ollut vielä
uutta tai verkoston toimintatavat eivät ole vielä vakiintuneet, on käsitys verkos-
ton rakenteesta voinut olla epäselvä. Taipumuksemme pyrkiä toimimaan tilan-
teen edellyttämällä tavalla saa alkaan, että epäselvissäkin tilanteissa ryhmän tai
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tässä tapauksessa verkoston jäsenet pyrkivät luomaan rakenteen ja toimimaan
sen puitteissa. Tämä määrittely tapahtuu vuorovaikutuksessa yhteisenä proses-
sinajäsenten kesken. Roolien vastavuoroisuuden takia kukaan ei voi itse täy-
sin påiättää esimerkiksi omaa rooliaan ryhmässä elleivät kaik*i määrittele sitä
samalla tavalla (Littlejohn 2002,152-153). Epäselvissä tilanteissa, kun esimer-
kiksi verkoston toimintatavat eivät ole vielä vakiintuneet, toimijat turvautuvat
entuudestaan tuttuihin rakenteisiin ja soveltavat niitä.

Rakennetekijöistä roolit ovat oleellisia kuvaamaan tasavertaisuuden ja joh-
tamisen toteutumista verkostossa. Roolit ovat joukko käyttäyfymisen piirteitä,
joita niiden haltijoiden odotetaan yksilöinä noudattavan (Pennington 2005, 89).
Rooli on tehtävä tai paikka verkostossa, jonka toimija itse ja muut verkoston
toimijat tunnistavat ja joka tulee esiin vuorovaikutuksessa. Valmiit roolit ote-
taan käyttöön vuorovaikutuksessa, uudet roolit syntyvät vuorovaikutuksessaja
vuorovaikutus myös vahvistaa rooleja. Verkoston toimijoiden tasavertaisuutta
pohdittaessa roolit ovat kiinnostavia, koska strukturaatioteorian mukaan ver-
kostossa ei voida vain rationaalisesti päättää tasavertaisuuden periaatteesta,
vaan sen toteutuminen edellyttää tasavertaisuutta vuorovaikutuksen tasolla ja
toimijoiden roolien muovautumista sen mukaan. Tasavertainen osallistuminen
edellyttää aktiivisen osallistujan ja vaikuttajan roolia. Ryhmäviestinnän tutki-
muksessa erityisesti johtajan rooli on ollut kiinnostuksen kohteena (Valkonen &
Mikkola 2000, 89). Johtaminen puolestaan edellyttaa johtajan roolia yhteistyön
r akentaj ana ja yhtei styö s sä toimij ana.

Vanha johtajan roolimalli on voinut edelleen vaikuttaa siihen, ettei johta-
mista ainapidetä verkostoon sopivana. Verkoston johtajajoutuu todennäköisesti
uutta roolia hakiessaan tekemään eroa perinteisen hierarkkisen organisaation
johtajan rooliin. Johtajan roolia voi tarkastella esimerkiksi siitä näkökulmasta,
ottaako johtaja muut toimijat mukaan päätöksentekoon vai päättääkö hän asi-
oista yksin. Autoritaarinen johtaja tekee päätökset itsenäisesti. Neuvotteleva
johtaja konsultoi ryhmän jäseniä, mutta tekee yksin päätöksen. Ryhmäpäätök-
seen uskova johtaja konsultoi ja selvittää muiden näkemykset ja tekee yksimie-
lisyyteen perustuvan päätöksen. Tärkein päätöksentekomallin valintakriteeri
on, tarvitaanko muiden toimijoiden hyväksyntä päätökselle. (Pennington 2005,
137-138.) Ryhmäpäätöksiin pyrkivä johtaja vaikuttaisi olevan lähinn?i verkos-
ton tasavertaisuuden ihannetta. Neuvottelevajohtajakin voisi tulla verkostossa
hyväksytyksi.

Voi hyvin kuvitella, että verkostossa aktiiviset ja runsaasti puheenvuoroja
yhteisissä kokoontumisissa käyttävät jäsenet huomataan ja heille kasautuu johta-
miseen liitt)¡viä tehtäviä. Tällaisten verkostotoimijoiden odotetaankin edistävän
vuorovaikutusprosesseja, luovan muille toimijoille osallistumismahdollisuuksia
ja johtavan päätöksentekoproseduuria. Vuorovaikutussuhteiden ja yhteistyön
rakentajana verkoston johtajan rooliin voisi kuulua luontevasti verkoston toi-
mijoiden tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen yhdessä pro-
sessien laadun arvioinninja kehittämisen kanssa. Tästä puolestaan seuraisi, ettei
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johtaminen valttâmallä olisikaan uhka tasavertaisuuden ihanteen toteutumiselle
verkostossa. Johtamisella ja vuorovaikutusprosessien tietoisella arvioinnilla ja
kehittämisellä voidaan pyrkiä varmistamaan toimijoiden keskinäinen tasaver-
taisuus verkostossa. Tällainen näkemys johtamisesta on luonnollisesti samanlai-
nen ihanne kuin tasavertaisuuskin ja edellyttää paljon seka johtajalta että muilta
verkoston toimijoilta.

FU N KTIONAALIN EN TEORIA
Johtaja vie verkostoa kohti päämäärää
Funktionaalisen teorian mukaan johtajan toimintaa voidaan tarkastella hänen
toimintojensa ja vuorovaikutustekojensa kautta eli miten hän vuorovaikutuste-
oillaan pyrkii vaikuttamaaî muihin toimijoihin ja tavoitteiden saavuttamiseen.
Funktionaalisuus viittaa siis vuorovaikutustekojen vaikuttavuuteen ja siihen,
miten vaikutukset suuntautuvat: edistävätkö toiminnot ja teot tavoitteiden saa-

vuttamista vai vaikeuttavatko ne ongelmanratkaisua? (Pavitt 1999, 3 1 6.)
Ryhmillä on kaksi perustavanlaatuista päämäärää toiminnassaan: koossa

pysymisen paämäarä ja tehtäväkeskeinen päämaifta Molempien huomioimi-
nen yhdessä on kuitenkin haasteellista. Koossa pysyminen edellyttää ryhmän
sisäistä koheesiota, jota vahvistavat positiiviset sosioemotionaaliset vuorovai-
kutusteot. Tehtäväkeskeinen päämäärä edellyttää siihen keskittyviä toimintoja,
esimerkiksi informaation þsymistä tai antamista ja mielipiteiden ilmaisemista.
Joskus tehtäväkeskeinen päämäärä edellyttaa myös rakentavaa konfliktia, joka
lisää jännitteitä ja on siten uhka koheesiolle. Konfliktin välttely koheesion yllä-
pitämiseksi vaararfiaa kuitenkin laadukkaan lopputuloksen tehtäv¿in suorittami-
sessa. Hyvin toimivat ryhmät onnistuvat tasapainottelemaan tässä jännitteessä.

Johtaminen edellyttää kumpaankin keskeiseen paämääräân liitfyviä toimintoja.

@avitt 1999,316 137 .)

Koska koko verkoston olemassaolo perustuu vuorovaikutussuhteiden
varaaÍr, voidaan olettaa, että koossa pysymistä edistävät toiminnot ovat tär-
keitä verkostokontekstissa. Koheesio voidaan siis nähdä erityisen arvokkaana
verkostoympäristössä, vaikka siihen liit6.ykin riskejä koskien päätöksenteon ja
ongelmanratkaisun laatua silloin, jos samanmielisyyttä ja konsensusta koroste-
taan vastakkaisten näkemysten esille nostamisen kustannuksella. Tosin Pavittin
(1999,318) mukaan Rauch ja Behling (1984) kiinnittivät huomiota tutkimuk-
sessaan siihen, että liika koossa pysymisen painotus johtamisessa ei tyydytä ryh-
män jäseniä silloin, kun se koetaan tarpeettomaksi ja jopa esteeksi päàmäàrän
saavuttamisessa.

Funktionaalinen näkökulma korostaa myös sitä, miten tietryjen vaiheiden
kautta ryhmän päätöksentekoprosessi tuottaa laadukkaita päätöksiåi ja tuloksia.
Sen mukaan ryhmän tulee
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1. päîítyií yhteisymmärrykseen päätöksenteon tavoitteesta

2. määrìtella etukäteen kriteerit hyväksyttävissä olevalle ratkaisulle

3. kartoittaa realistiset ja kriteerit täyttävaf päätöksenteon vaihtoehdot

4. arvioida vaihtoehdot

5. valita vaihtoehdoista parhaiten kriteerit täyttävä.

(Gouran & Hirokawa 199 6, 56-57 ; Littlejohn 2002, 266-267 .)

Myös päätöksentekoprosessin läpivieminen edellä kuvattujen vaiheiden mukaan
edellyttääjohtamista. Päätöksentekoprosessi on verkostossa erityisen haasteelli-
nen, jos siinä pyritään varmistamaan sekä tulosten laatu että jäsenten tasavertai-
nen osallistuminen. Verkostossa vuorovaikutus toteutuu monilla eri foorumeilla.
Eri rooleissa olevat verkoston toimijat pääsevät vaikuttamaan todennäköisesti
päätöksentekoprosessiin eri tavallaja eri vaiheissa. Päätöksenteon keskittynei-
syys tai hajautuneisuus vaikuttaa myös koheesioon (Brown 2000).

Funktionaalinen teoria korostaa siis verkostojohtamisessa ja verkoston yuo-

rovaikutuksessa verkoston tuloksellisuuteen vaikuttavia tekij öitä. Vaikka kohee-
siolla on välillisesti merkitystä tuloksellisuuden kannalta, vaikuttaa siltä, ettei
teorialla ole annettavaa verkoston tasavertaisuuden näkökulmasta. Toisaaltajos
tasavertaisuus on verkostossa tärkeä arvo, tuloksellisuus voi nimenomaan edel-
lyttää sen huomioimista. Tasavertaisuutta voi tarkastella myös yhtenä verkosto-
toiminnan tuloksena, jolloin huomio kiinnittyykin siihen, millä toiminîoilla sitä
voidaan edistää. Funktionaalinen teoria painottaa kontekstia vähemmän kuin
strukturaatioteoria, mutta soveltuu hyvin johtamistilanteisiin sekä ongelmanrat-
kaisu- ja päätöksentekotilanteisiin.

Myös frrnktionaalista teoriaa voisi soveltaa verkostotutkimuksessa analy-
soitaessa teknologiavälitteistä viestintää ja luorovaikutusta. Erityisen panok-
sensa teoria voisi tuoda verkostojohtamisen analysointiin teknologiavälitteisinä
vuorovaikutustekoina. Ryhmäpäätöksentekoprosessien kehittäminen eri tekno-
logioiden tukemina voi olla verkostojen tulevaisuuden haaste. Myös sen alueen
tutkimukseen funktionaalinen teoria soveltuu ja tuloksia voitaisiin soveltaa mui-
hinkin virtuaalisiin päätöksentekotilanteisiin.

LOPUKSI
Moderni verkostoituminen on vielä varsin uusi yhteistyön muoto. Siksi ver-
kostoissa vielä haetaan parhaiten sopivia toimintatapoja. Verkostojohtamista
on tarjothr ratkaisuksi verkostoissa havaittuihin ongelmiin ja verkostotoimin-
nan kehittämiseen. Lähtökohtaisesti ryhmäviestinnän näkökulma verkostotutki-
muksessa on luonteva, koska verkosto perustuu toimijoiden välisiin suhteisiin
ja vuorovaikutukseen.

Tärkeimmiksi osa-alueiksi verkoston johtamisessa tässä artikkelissa nou-
sivat toimintatapojen arviointi ja kehittäminen, toimijoiden vuorovaikutuksen
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edistäminen ja osallistumismahdollisuuksien varmistaminen, uusien toimijoi-
den innostaminen mukaan verkostoyhteistyöhön sekä päätöksentekoprosessin

ohjaaminen. Tärkeåüi on myös verkostojohtajan oma vuorovaikutus ja viestintä.
Strukturaatioteorian ja funktionaalisen teorian tarkastelu rinnakkain osoit-

laa, että teoriat näyitäväi. verkoston erilaisena. Funktionaalinen teoria korostaa
johtajan kahtalaista haastetta: toisaalta vahvistaa koheesiota, toisaalta varmistaa
hyvä päätöksentekoprosessi. Se painottaa vuorovaikutuksen suhdetta verkos-
ton tuloksellisuuteen. Strukturaatioteoria korostaa puolestaan vuorovaikutuksen
suhdetta verkoston rakenteeseen ja toimintatapoihin. Strukturaatioteoria johdat-
taa tarkastelemaan verkostotoimijoiden rooleja ja niiden suhdetta esimerkiksi
tasavertaisuuden toteutumiseen verkostossa.

Strukturaatioteoria vaikuttaaylipäîttäiln soveltuvan hyvin verkostokonteks-
tiin, mikä ei ole sinänsä yllätläv'âil, sillä onhan sen kehittäjä, Anthony Giddens,
pyrkinyt luomaan siitä sosiaalisen toiminnan yleisteorian (Littlejohn 2002,
152). Jo lähtökohtaisesti teoria ottaa huomioon kontekstin. Struktura¿tioteori-
alla voidaan myös selittää, miten verkoston toimintatavat syntyvät, minkälaisia
rooleja syntyy ja mitä niistä seuraa edelleen verkoston vuorovaikutukselle ja
toiminnalle. Roolien tarkastelussa on johtajaroolin lisäksi yhtä mielekästä kiin-
nittää huomiota muiden verkostotoimijoiden rooleihin, koska jokainen vaikut-
taa prosesseihin. Verkoston johtaja voi olla avainasemassa varmistamassa tasa-

vert¿isuuden toteutumisen verkoston sisäisissä prosesseissa. Johtaminen ei siten
vällfämättã ole ristiriidassa toimijoiden keskinäisen tasavertaisuuden kanssa.

Jokaisen toimijan omaa vastuuta pitâa kuitenkin korostaa myös sen suhteen,
että toimijat omaksuvat aktiivisen osallistujan roolin.

Funktionaalinen teoria ei lähesty ryhmäilmiöitä yhtä kokonaisvaltaisesti
kuin strukturaatioteoria, esimerkiksi konteksti jää vähemmälle huomiolle. Ver-
kostojohtamisen kannalta sillä voisi olla kuitenkin paljon annettavaa verkosto-
tutkimukselle. Teoria on vahvimmillaan johtamis- ja päätöksentekotilanteiden
yhteydessä. Sitä kaivattaisiin esimerkiksi selittämään, millaiset tekijät vaikutta-
vat verkoston tuloksellisuuteen.

Uskon, eÍtä nìiitä molempia ryhmäviestinnän klassikkoteorioita tullaan
vielä soveltamaan verkostotutkimuksessa. Kumpaakin teoriaa voisi soveltaa
verkostokontekstissa esimerkiksi, kun tutkitaan viestintäteknologioiden hyö-
dyntämistä verkoston päätöksentekoprosesseissa. Ajan ja paikan rujaf ylittäväf
teknologiat voisivat olla tukemassa verkostotoimijoiden tasavertaista osallis-
tumista, jos verkostoissa niin halutaan. Viestintäteknologioita karrnattaa tutkia
myös siitä näkökulmasta, miten funktionaalisen näkökulman mukainen päätök-

sentekoprosessi on siirrettävissä teknisiin viestintävälineisiin ja virtuaalisille
viestintäfoorumeille. Nämä tutkimusalueet herättävät myös uusia þsymyksiä
verkostojohtamisesta: esimerkiksi miten verkostojohtaminen tulee näþväksi
teknologiavälitteisessä viestinnässä ja millaista on teknologiavälitteinen ver-
kostojohtaminen.
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SUSAN KURONEN -
''VALTAKU N NAN AVA U T U JA''

Tuija Huokkola

"Kellt onni on, se onnen kîitkeköön - kell'aørre on, se aafieen peittäköönt'

- Eíno Leìno, Laulu onnesta

TIIVISTELMÄ

Pdciministeri Vanhasen naisystdvdstd Susan Kurosesta (sittemmin Ruusunen) keh-

keytyi mediassa ennennökemcitön ilmiö. Alkujaan myönteinen suhtqutuminen muut-
tui negatiivisel<si pian suhteen pdätyttyö, ja kirjoittelu oli kuumimmillaan alkuvuo-
desta 2007. Kurosen esüntyminen Ruben & Joonas -show'ssa 25.1.2007 ja tulossq
oleva kirja aiheuttivat lisdd kahua jø nostattivat suuttumusta internetin keslcustelu-

pølstoillø.
Artikkelini aineistona on Ruben & Joonas -show'n jdlkeen Suomi24:n keskus-

telupalstallø ollut viestikeÍju Vuosisadan rakkaustqrina. Tarkastelen aluksi, miten
Susan Kurosesta kirjoitetaan tdssd viestiketjussa. Pyrin myös selvittdmtidn, milcsi

Kuronen herdttdd niin paljon suuttumustq. Kohun voimakkuus jø ihmisten kühkedt
reaktiot vättaavat sühen, ettö Kuronen on rikkonut kulttuurisiq normeja jollakin
tavalla. Aineiston pohjaltø pohdin, mitd normeja Kuronen on rikkonut ja onko hön

niiden seurauksena menettcinyt kasvonsa suuren yleisön silmissä. Tulkitsen qineis-

toa diskursävisesta nöl<rikulmasta jaettujen kulttuuristen kokemulcsien ja merkitys-
ten kautta.

Keslantelussa løþdddn neuvoÍteluq aidon rakkauden jø parisuhteen lcritee-

reistd, seurusÍeluun kuuluvista normeista, normirikkomuksista ja vastuustq. Kasvo-
jen lccisitteeseen kuuluu statulcsen, kunnian ja arvokkuuden sdilyttdminen. Kuronen ei
osannut lcciyttdytyd seurustelusuhteen ja asemqnsd normien mukøan jø menetîi silcsi

kqsvonsa suuren yleisön silmissei. Toistuvat normirikkomukset ja kasvojen menetys

sqavat ihmiset tuntemaan myötrihripedd jø kollediivista suuttumusta, jokø ilmenee

tunteenpurkauksina j a lvitiikkind keskustelupalstalla.

Asiasanat: kasvot, keskustel upalsta, normi, suomalaisuuspuhe
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VU OSISADAN RAKKAU STI\RI NA?

Susan Kurosta (nyþinen Ruusunen) voitaisiin luonnehtia aivan tavalliseksi
suomalaiseksi yksinhuoltajaksi. Silti hänen ympärilleen kehitfyivaltava media-
kohu ja hänestä on kirjoitettu satoja viestejä intemetin keskusteþalstoille. Tyy-
pillistä tälle kirjoittelulle oli sen ollessa kuumimmillaan, että se oli intermediaa-
lista. Lööpeistä kirjoitettiin keskustelupalstoillaja keskustelupalstojenja lehtien
kirjoittelua tarkasteltiin vuorostaan muussa mediassa. Joulukuussa 2006 haku-
sanalla Susan Kuronen löytyi Googlella lähes 20 000 osumaa. Susan Kurosesta
kehittyi ilmiö, joka sai huomiota kaikkialla mediassa.

Kun Matti Vanhasesta tuli pääministeri, häntä kuvattiin kovin värittömäksi
mieheksi. Vanhasen julkisuuskuva on sen jälkeen muuttunut huomattavasti.
Hänen isänsä osoittautui rotuopin kannattajaksi, ja Vanhasen avioliitto päättyi
eroon. Avioerossa lapset jäivät vanhempien yhteisestä sopimuksesta Vanhaselle
ja hänestä tuli yksinhuoltajapääministeri. Elokuussa 2006 selvisi, että Vanha-
nen seurusteli kolmen lapsen yksinhuoltajan Susan Kurosen kanssa. Seuruste-
lusta oli tosin tihkunut tietoa jo aikaisemminkin, mutta vasta kesällä pari esiin-
tyi julkisesti yhdessä. Poliitikkojen yksityiselämä on tullut 199O-luvulta lähtien
yhä enemmän julkiseksi, ja Susanista tuli heti toimittajien kiinnostuksen kohde.
Seurustelua kesti kaiken kaikkiaan vajaarr luoden ja varsinkin sen päätfyminen
sai aikaan valtavan mediamyllytyksen.

Käännekohta sekä suhteessa että Susan Kurosen julkisessa kuvassatapah-
tui, kun hänestäjulkaistiin haastattelu 1.11.2006 Anna-lehdessä. Tässä haastat-
telussa hän kertoi hyvin avoimesti suhteestaan Matti Vanhaseen ja avioliitto-
toiveistaan hänen kanssaan. Pääministerillä ei Susanin mielestä ollut tarpeeksi
aikaa suhteelle, mutta kun aikaa löytyi, heillä oli ihanaa ja romanttista yhdessä.
Artikkelissa kerrottiin myös Kurosen aikaisemmista suhteista ja lapsista. Kir-
joitus antoi kuvan hieman naiivista, romanttisesta naisesta, joka näytti elävän
vielä monen kolhunkin jälkeen vaaleanpunaisessa haavemaailmassa. Lehtitieto-
jen mukaan haastattelun antamisesta oli sovittu Matti Vanhasen kanssa yhdessä,
mutta haastattelun ilmestyttyä Vanhanen lopetti suhteen. Tästä alkoi jatkokerto-
mus, jossa erilaiset paljastukset seurasivat toisiaan.

Susan Kuronen esiintyi Ruben & Joonas -show'ssa 25.1.2007 ja vastasi
siellä Stillerin þsymykseen hänen ja Matin suhteen luonteesta kuvailemalla sitä
"vuosisadan rakkaustarinaksi". Kuronen myös paljasti ohjelmassa, että hänen
päiväkirjamerkintöihinsä perustuva kirja ilmestyy maaliskuussa 2007. Seuraa-
vana päivänä vuosisadan rakkaustarina oli otsikkona Suomi24:n etusivulla ja
keskustelupalstat suorastaan räj ähtivät viesteistä.

Työpaikallani Kurosen esiintymisestä käytiin kiivasta kahvipöytäkeskuste-
lua, jossa puolustettiin Matti Vanhasta ja moitittiin Susan Kurosta. Kun þsyin
hieman provosoivasti, miksi naiset aina moittivat toista naista ja puolustelevat
miestä, seurauksena oli suuttumusta ja entistä kiihkeämpi keskustelu suhteen
luonteesta ja kummankin vilpittOmyydestä. Nämä voimakkaat reaktiot saivat
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minut kiinnostumaan aiheesta, sillä asian taustalla täytyi olla muutakin kuin vain
kahden ihmisen suhde. Siihen asti olin suhtautunut vain jonkin verran huvitfir-
neesti Kurosesta kirjoitteluun, sillä kuten Susan Kuronen itsekin sanoi, hänestä
kirjoitettiin vuonna 2006 noin 200 artikkelia ja juttua, joista hän itse oli anta-
nut vain pienen osart. Annan artikkelia lukuun otlamalla lehtikirjoittelu perustui
yhteen ainoaan julkiseen esiintymiseen ja asianosaisten muutamaan repliikkiin,
joita toistettiin yhä uudelleen. Susanista kerrottiin yleisesti positiiviseen sävyyn,
ja puheenvuoron saivat Susanin lukiolaiskaverit, parisuhdeterapeutti ja monet
muut, joilla oli jotain sanottavaa asiaan liittyen. Tarinassa tapahtui käänne muu-
tama viikko eron jälkeen, jolloin media ja suuri yleisö kääntyivät Susania vas-
taan (vrt. Juntunen & Väliverronen 2008). Mediakohu ja kirjoittelu olivat kuu-
mimmillaan alkuvuodesta 2007.

Tässä artikkelissa tarkastelen sitä, miten Susan Kurosesta kirjoitetaan
Suomi 24:n keskustelupalstalla. Pyrin myös selvittämään, miksi Kuronen herät-
tää ihmisissä niin voimakkaita reaktioita ja usein myös suuttumusta. Kohun voi-
makkuus ja ihmisten kiihkeät reaktiot väftaavat siihen, että Susan Kuronen on
rikkonut kulttuurisia normeja jollakin tavalla. Aineiston pohjalta pohdin, mitä
normeja Kuronen on rikkonut ja onko hän niiden seurauksena menettänyt kas-
vonsa suuren yleisön silmissä.

SUSAN SUOMl24:N
KESKUSTELUPALSTALLA
Aineistona tässä tutkimuksessa on Ruben & Joonas -show'n jälkeen26.1.2007
alkanut viestiketju, joka jatkuu muutamalla viestillä vielä 27 .1.2007 (Suomi24
2007). Susanin vierailu tässä ohjelmassa herätti suurta huomiota ja sai viesti-
ketjun täyttymään nopeassa tahdissa. Kaiken kaikkiaan tutkittavaan aineistoon
kuuluu 142 viestiä. Viestien pituus vaihtelee huomattavasti. Lyhimmät viestit
ovat 51 sanan pituisia ja pisimmät noin 100 sanan mittaisia.

Keskustelupalstat ovat uudehko ilmiö, joille on tyypillistä, että teksti muis-
tuttaa puhekieltä sekä sanavalinnoissa että usein myös tekstin rakenteen puo-
lesta. Pilkkuja ja pisteitä ei välttämättä käytetä ollenkaan. Usein lauseita ei ole
selvästi eroteltu ja koko teksti on kirjoitethr pienillä alkukirjaimilla. Kirjoittelu
muistuttaakin suullista ilmaisua näiltä osin, mutta eroaa kasvokkain tapahtuvasta
viestinnästä muun muassa sanattoman viestinnän ja sosiaalisen kontekstin tar-
joamien vihjeiden puuttumisena. Osa keskustelukeduista muodostuu kahden tai
useaÍìman ihmisen vuoropuheluksi. Osa taas on yksittäisiä kommentteja ketjun
ensimmäiseen viestiin, jota edelleen kommentoi yksi tai useampi kirjoittaja.

Lukemisen perusteella näyttäisi siltä, että kirjoittavat ihmiset ovat eri-ikäi-
siä ja kumpaakin sukupuolta. He sekä lukcvat palstan viestejä että osallistuvat
kirjoittamalla joko yhden tai useamman kommentin. Kaikkien kirjoittajien tar-
koitus on sama: tuoda oma mielipide yleiseen tietoisuuteen ja samalla tuulet-
taa omia tunteitaan asiaan liittyen. Tyypillinen viesti sekä iltapäivälehtien että
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intemetin keskusteþalstoilla on seuraavanlainen: "Voi ei. Nyt sais lopettaa
kaikki jutut tosta suomen kaikkien aikojen turhimmasta julkkiksesta. Mitä se

meille tilittää tuntojaan ja kertoo noita asioita. Huomion hakunen akka suoraan
sanoen.." (Nimim. robin hood, Ilta-Sanomat 2007.) Osa kirjoituksista on koh-
distettu suoraan Kuroselle itselleen, ja ne ovat käsþjä tai kehotuksia avautr¡mi-
sen lopettamiseen. Suomi24:n keskustelupalstalta löytyi myös adressi: "olehil-
jaasusankuronen",jonka oli allekirjoittanut lähes 3 000 henkilöä.

Yli puolella suomalaisista on käytössään tietokone ja lähes puolella netti-
yhteys. Tämä luku kuitenkin kasvaa koko ajan. Mil'ko Lehtonen, Olli Löytty ja
Petri Ruuska (2004) pohtivat kirjassaan Suomi toisin sanoen suomalaisuuden
ja suomalaisen identiteetin tuottamista eri aikoina. Maailman muuttuessa yhä
useammat saavat äänensä kuuluville suomalaisuuden ja suomalaisten arvojen
uudelleen tuottamisessa. Kirjoittajien mukaan ei ainoastaan puhe suomalaisuu-
desta ja suomalaisesta identiteetistä muutu vaan myös paikat, joissa puhetta tuo-
tetaaî, muuttuvat. Intemetin kautta yhä useammat suomalaiset påiäsevät osallis-
tumaan keskusteluun erilaisista kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvistä ilmiöistä.
Esimerkiksi Suomi24:n keskustelupalstojen aiheet ovat suurimmaksi osaksi
osallistujien itse valitsemia, ja jos aihe on kiinnostava, keskustelu on kiihkeää.
Kirj oiuaj ien mukaan keskustelupalstat j a netissä julkaistut mielipiteet kertovat-
kin monta kertaa enemmän siitä, millainen kirjoittaja itse on kuin käsillä ole-
vasta aiheesta.

SUOMALAISUUSPUHE JA
SUSANIN MENETETYT KASVOT
Tarkastelen keskustelupalstan ki{oituksia diskursiivisesta näkökulmasta, jossa

diskurssi ymmärretään tiettynä tapana rakentaa joku asia joko puheessa tai teks-
tissä (Fairclough 1998, 128). Tässä artikkelissa tutkimuksen kohteena on suo-
malainen kulttuurinen diskurssi, jolla rakennetaan kulttuurisia konstruktioita
ja suomalaisia normeja. Käytän tästä diskurssista nimitystä suomalaisuuspuhe,
koska haluan korostaa sitä, että þseessä on nimenomaan suomalaisen kulttuu-
rin tapa rakentaa asioita puheessaja/tai teksteissä.

Suomalainen kulttuuri ymmärretään usein homogeeniseksi ja kansalliset
perusarvot suhteellisen pysyviksi, mutta puhe suomalaisuudesta ja siihen kuu-
luvista kulttuurisista konstruktioista ja normeista on muuttuvaa ja suomalaisia
arvoja rakennetaan eri aikoina eri tavoin. Tässä diskurssissa on mukana suhteel-
lisen pysyviä Kristevan (1986, Roudiez 1980, 13*14) termein intertekstuaalisia
elementtejä, jotka on lainattu vanhoista teksteistä, mutta siihen voidaan liittää
myös uusia elementtejä ja samalla jättîiajotain pois. Foucault'n (1972) mukaan
kaikki, mitä sanotaan tietystä asiasta, rakentaa diskurssia. Toisin sanoen suoma-
laiset normit ja kulthruriset konstruktiot rakentuvat siitä, mitä niistä sanotaan.

Interpersonaalisen viestinnän tutkimuksessa käsitteet (pari)suhde (relation-
ship) ja llse (self) ymmärretään kulttuurisiksi konstruktioiksi (Carbaugh 1989).
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Myös romanttinen rakkaus on kulttuurinen konstruktio, ja sen ilmenemismuodot

vaihtelevat eri kulttuureissa (Jankowiak 1995). Saila Poutiaisen (2005) mukaan

ihmissuhteita rakennetaan vuorovaikutuksen kautta ja ne myös synfiät vuoro-

vaikutuksesta. Ihmissuhteita tuotetaan uudelleen puheen avulla paitsi suhteen

varsinaisten osapuolten välillä myös ulkopuolisten keskustelussa.

Saila Poutiaisen (2005) tutkimuksessa, jossa suomalaisnaiset kuvasivat
romanttisen parisuhteen alkamista, erottui selvästi käsite kasvot Edwin Goff-
man (1967) kdyttää kasvojen käsitettä kuvaamaan sitä osaa ihmisen persoo-

nasta,jonka hän esittää muiden hyväksyttäväksi. Kasvojen käsitteeseen kuuluu
sosiaalisia awoja,ja sita voidaan luonnehtia muiden hyväksymäksi identitee-
tiksi. Brown ja Levinson (1978) määrittelevät "kasvot" julkiseksi minäkuvaksi,
jonka jokainen haluaa saavuttaa. Stella Ting-Toomey (1999) kuvaa käsitettä
projisoituna kuvana itsestä suhteessa johonkin toiseen. Hänen mukaansa käsite

tarkoittaa eri asioita eri kulttuureissaja vaikka se usein yhdistetåiän aasialaisiin
kulttuureihin, kasvojen säilyttäminen on tärkeää kaikissa kulttuureissa. Erityi-
sesti aasialaisissa kulttuureissa toisen kasvojen säilyttäminen on yhtä tärkeää

kuin omien kasvojen säilyttäminen.
Kasvoilla on kaksi ulottuvuutta: negatiivinen ja positiivinen. L. Yutang

(Griffin 2000, 444) sisällyttää positiivisten kasvojen käsitteeseen sellaisia asioita
kuin arvokkuus, kunnia ja asemq. Positiiviset kasvot kuvastavat ihmisen hyväk-

symistä, arvostusta ja kunnioitusta. Saila Poutiaisen (2005) mukaan positiivis-
ten kasvojen säilyttäminen on erityisesti uhattuna hylkäämiseen ja kieltämiseen
liitlyvissä tilanteissa. Suomalaiset naiset kuvailivat hänen tutkimuksessaan "toi-
sesta roikkumista" ja "perässä juoksemista" erityisen vältettäväksi toiminnaksi.
Myöskään liiallinen kiinnostus ei ole hyväksytlävaä, sillä se on epätoivoisuuden
merkki ja antaa toiselle suhteessa liikaa valtaa. (Poutiainen 2005.)

Aineiston tulkinnassa keskityn siihen, miten Kurosesta kirjoitetaan ja miten
parisuhdetta ja siihen kuuluvia kulttuurisia normeja rakennetaan keskustelupals-

talla. Anaþsin lähtökohtana on Norman Fairclough'n (1998) kriittisen diskurs-
sianalyysin malli, jonka pohjalta keskityn erityisesti

a) Kontekstualisointiin eli kuinka maailmaa rakennetaan tietyn diskurssin
avulla tietystä näkökulmasta tietyssä paikassa. Tutkimusaineistossa suo-

malaisuuspuheen kautta luodaan tiettyä kuvaa asioista ja tapahtumista.

Tässä tapauksessa suomalaisuuspuheella rakennetaan kulttuurista kuvaa
erityisesti parisuhteesta mutta myös julkisuuden ja yksityisyyden eroista.

b) Tekstualisointiin eli miten kielellisillä valinnoilla tuotetaan erilaisia mer-
kityksiä. Sanaston tarkastelu on tärkeää, sillä se osoittaa, miten tiettyä
aihealuetta rakennetaan puheessa tai tekstissä. Kulttuurisetja ideologiset
näkökulmat vaikuttavat sanaston valintaan. Jos sanat vaihdetaan, myös
merkitys muuttuu.

c) Diskursiiviseen paineeseen, joka viittaa tekstin tai puheen interpersonaa-
liseen merkitykseen. Tässä tapauksessa diskursiivisen paineen käsitettä
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käytetään erityisesti normien ja käyttäytymisen suhteen tarkastelemiseen
(Hall 1988/1989). Normit ymmärretään keinoiksi tulkita toimintaa, ja
ne löylyvät siksi puheesta. Toisaalta ne myös rajoittavat toimintaa. Kun
normin rikkojaa syytetään, syntyy puhetta, jossa neuvotellaan vastuusta,
teon merkityksestä, rikkomuksen ilmenemisestä ja normin olemassaolon
oikeutuksesta.

Aineiston anaþsissa on edeffy aineistolähtöisesti, ja viestit on aluksi ryhmi-
telty teemoittain, jotta nähtäisiin, mihin asioihin kirjoittelussa keskitytaan. Paa-
teemoja aineistossa ovat Kurosen julkisuushakuisuus, suhteen tunnusmerkkei-
hin ja luonteeseen keskittyvät kirjoitukset sekä rakkauden aitouden pohdinta.
Tulkinta perustuu lähilukuun. Toisin sanoen viestit on luettu useaan kertaan ja
tulkinta on tehty tutkijan ja samaa puhekulttuuria edustavien kirjoittajien yhtei
sesti ymmärtämien kokemusten ja merktysten pohjalta.

MITEN SUSANISTA
KIRJOITETAAN?
Susan Kurosen esiintyminen televisiossa vielä senkin jälkeen, kun hän oli sano-
nut julkisesti paljastusten jo riittävän, sai selvästi ihmiset erityisen kuohuksiin.
Myös kommentit kirjan kig'oittamisesta ja hänen ja Matti Vanhasen suhteen
kuvaaminen vuosisadan rakkaustarinaksi ärsyttivät ihmisiä entisestään. Tarkas-
telen aluksi lyhyesti sanaston kautta, miten Kurosta luonnehditaan kirjoituksissa
ja siirryn sen jälkeen analysoimaan asioita, jotka ovat ärtymyksen taustalla.

Negatiiviset affektiiviset ilmaisut
Laaja kirjoittelu ja suunnaton kiinnostus Susan Kurosta kohtaan osoittaa sel-
västi mediarepresentaatioissa käynnissä olevaa viihteellisyyssuuntausta. Media
kehystää yhä useammin politiikan ja yhteiskunnalliset ilmiöt tunteiden kautta ja
varsinkin Yhdysvalloissa julkisuus on niin intimisoitunut, että poliittinen puhe
on korvattu tunnepuheella (Koivunen 2008,7). Myös poliitik4<ojen yksityiselä-
män vaiheet tuodaan yhä useammin julkisuuteen. Media loi Susan-ilmiön, josta
sittemmin kehittyi eräänlainen pakkomielle suomalaisille. Tämä ilmenee laajana
kirjoitteluna paitsi lehdistössä myös keskustelupalstoilla. Kulttuurissa ilmene-
viin ongelmiin tai pakkomielteisiin liitryy usein niiden esittäminen ylileksika-
lisaation (engl. overwording tai overlexicalisation; Fairclough 1998, 193,237)
keinoin. Ylileksikalisaatio voi ilmetä esimerkiksi runsaana osittain synonyymis-
ten sanojen käyttönä samasta asiasta tai kuten tässä tapauksessa negatiivisten
affektien runsaana käyttönä.

Osa keskustelupalstan kirjoihrksista nîiyttäytyy lukijalle tunnereaktioina,
joissa arvostellaan Kurosta, mutta syytä moitteisiin ei välttämäliãkerrota, vaan

þseessä on vain tunteenpurkaus. Tunnereaktioiden negatiivisuus ja voimak-

73



kuus vaihtelee ärtymyksestä ja turhautumisesta voimakkaisiin henkilökohtaisiin
hyökkäyksiin. Susania puolustavia kirjoituksia on aineistossa vain alle viides-
osa. Taulukossa I on esitetty tunteenpurkauksissa käytetlyjä negatiivisia affek-
teja aihealueittain.

TAULUKKO 1. Negatiivisia ilmauksia Susan Kurosesfa

aKl(a/mu¡la/
eukkohullu(älytöntä)kivireki

tyylitönsatrasaivotonhyödyntavoitteliia

naurettavahempukkasekaisintyhmäturhin julkkis

säälittäväletukka
mielenterveys-
onoelmiako?

pöllöpelle

perseestähuoraho¡toonvähäjärkinenjulkisuuden kipeä

MuutHaukkumasanatMielenterveysÄtyrtyysJulk¡suus

Taulukosta näþy, että Kurosen julkisuudessa esiintyminen ja paljastukset herät-
tävät erilaisia negatiivisia reaktioita. Suomalaiseen kulttuuriin kuuluva pidätty-
väisyys häviää tyystin keskustelupalstoilla, eikä hrnteenpurkauksien kieliasua
ja ilmaisuja pyrita rajoittamaaî. Keskustelupalstojen anonyymius mahdollis-
taa Kurosen avoimen arvostelun ja hänestä käytetään myös nimityksiä, joita ei
välttämättä käytettäisi kasvokkain tapahtuvassa viestinnässä. Esimerkiksi sana

"huora" esiintyy tässä aineistossa neljä kertaa ja "huoraaminen" kaksi kertaa,

mutta suurin osa kirjoittajista t¡rytyy lievempiin negatiivisiin ilmaisuihin. Toiset
kirjoittajat eivät puutu sanavalintoihin, vaikka Kurosen esiintymistä ja toimin-
taa saatetaaî muuten puolustella. Keskustelupalstalla on sallittua esittää voi-
makkaita tunteita ja kayttää myös tavallista vahvempia ilmaisuja. Se tarjoaakin
oivallisen kanavan kollektiivisen vihan ilmaisulle.

Susan Kurosen kiinnostayuutta ilmentää myös se, että hänen ja Matti Van-
hasen suhteen ympärille on syntynyt kokonaan uutta sanastoa, vitsejä ja sket-
sejä. Eräs kirjoittaja ehdottaa muun muassa uutta sanontaa "kuroa rahaa", jolla
ilmaistaisiin rahan hankkimista julkisuudella. Asian tiimoilta kehittyneet vitsit
ilmentävät usein halveksuntaa Susanin käytöstä kohtaan: "Mitä eroa on vessan-
pöntölläja Susan Kurosella? - vessanpönttö ei seuraa puolta vuotta perässä kun
sitä on kerran vetäissyt. tyhmä, tyhmempi, Susan Kuronen" (nimim. "heppo-
nen", Suomi242007).

Suurin syy ärtymykseen ja negatiivisiin tunnereaktioihin näyttää ole-
van median viihteellistymistrendi ja Kurosen kokeminen turhana julkkiksena.
Hänen toimintansa nähdään paitsi osoituksena täydellisestä arvosteluþvyn
puutteesta myös todella ärsyttävänä julkisuushakuisuutena ja hyödyn tavoit-
teluna. Monissa viesteissä tuleekin esiin selvä turhautuminen siitä, että Kuro-
nen aina vaan jatkaapaljastuksiaan: "Eikö tota akkaa saada jo hiljaiseksi????",
"Tarvitsen þllä kohta jotain rauhoittavia näiden Susanin kehittämien lööppien
takia..." (nimim. "mä en kestä enää..", Suomi24 2007) taí "Tukkikaa nyt joku
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ton tolvanan turpa!" (nimim. "j,Iampere", Suomi24 2007). Toisaalta varsinkin
kirjan kirjoittaminen heriíttää myös huvittuneisuutta ja sen pohjalta maalataan
mitä mielikuvituksellisimpia tulevaisuuden näþmiä muun muassa elokuvan
teosta, jatko-osista ja Nobelin palkinnosta.

Kirjoittajat eivät kuitenkaan halveksi vain Kurosta vaan myös niitä suoma-
laisia, jotka lukevat Kwoseen liittyvää kirjoittelua:

Mitä tämä kertoo, ei niinkään asianosaisista, vaan meistä tavan tallaajista,
jotka kiinnostuksellamme mahdollistamme tämän kaiken. Raha ja maine
liikuvat: hyötyjiä keitoksesta ovat niin molemmat asianosaiset kuin myös
media - ja ennen kaikkea kateellinen ja pumaushaluinen, idoleita metsäs-

tävä suomalaisrahvas (Nimim. "keittiösosiologi", Suomi24 2007.)

Tyypillinen Kurosen ja Vanhasen parisuhteesta kiinnostunut henkilö on aina
joku muu kuin kirjoittaja, ja monissa kirjoituksissa vakuutellaan, ettei henkilö
itse ole ollenkaan kiinnostunut koko asiasta. Taustalla on ajatus stereotyyppi-
sestä suomalaisesta, joka on kateellinen julkkiksille, mutta samalla heistä kiin-
nostunut, ja jota luonnehditaan sanalla rahvas. Suomalaisuuspuheelle on tyy-
pillistä ajatus maalaisrahvaasta polveutuvasta suomalaisesta, joka on juntti ja
siksi ironisoitavissa (Apo 1996). Tämä eräänlainen kaksoisrekisteri mahdollis-
taa samaan aikaan sekä osittaisen samaistumisen tähän ryhmään että myös ironi-
sen välimatkan (vrt. Lehtonen, Löytty & Ruuska 2004,53). Kiinnoshrksen kiel-
tämistä myös pilkataan kirjoituksissa: "Kolmessa tunnissa 200 fÄfVÄ ja ei
muka susan kuronen kiinnosta? LOL" (nimim. "!!!!!!!!!!!!!!", Suomi24 2007).
Toisaalta kiinnostuksen kieltamista myös arvostellaan, koska sillä halutaan sul-
keutua ryhmän ulkopuolelle ja olla parempia kuin tavallinen rahvas: "IHQUA
!!!l Alkää teeskennelkö parempaa" (nimim. "ahhhh...", Suomi24 2007).

RAHANAHNE VAI
VIISAS BUSINESSNAINEN
Monet kirjoittajat arvostelevat Kurosta, koska hän tekee julkisia paljastuksia
hyötyäkseen taloudellisesti. Suomessa kiss & sell -ilmiö (vrt. Kivioja 2008) on
vielä suhteellisen uusi, eikä sitä esiinny samassa mittakaavassa kuin esimeTkiksi
Isossa-Britanniassa. Ki{oituksissa neuvotellaan hyödyntavoittelun hyväksyttä-
vyydestä ja moraalista. Perinteinen ihanne velvollisuudentuntoisesta vastuun-
kantajasta näþy kirjoituksissa selvästi, mutta sen lisäksi kirjoittelu heijas-
taa toisenlaista ihmiskäsitystä, jossa ihmisellä on vapaus toimia niin kuin itse
haluaa (vrt. Keltikangas-Järvinen 2000,28). Niinpä osa on avoimesti sen kan-
nalla, etta tilaisuudesta kannattaa ottaa kaikki irti: "Olen sataprosenttisesti puo-
lellasi. Et todellakaan ole tyhmä. Lisää vain julkisuutta ja lisää rahaa. Kerää
sitä rahaa pahanpäivän varalle ja paljon. Sinulle tuli loistava tilaisuus. Kateeksi
käy. ;-)." (Nimim. "Í&haa itsellesi ja lapsellesi", Suomi24 2007 .) Kirjoittaja ei
näe tilaisuuteen tarttumisessa mitään moraalisesti arveluttavaa. Muutkin ovat
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sitä mieltä, että Kurosessa on aitoa yrittäjäainesta ja hyödyntavoittelu on täysin
hyväksyttävää. Näiden kirjoittajien ajattelumaailmassa jokaisen on syötävä ja
myös Kurosen kustannuksella on rahastettu, joten hänkin voi rahastaa "kumot-
tomia mediakeisareita".

Toisaalta Kurosta arvostellaan siksi, että hän muuttaa rakkauden rahaksi ja
rikkoo siten romanttisen rakkauden ideaalia, johon hyödyntavoittelu ei kuulu:
"Moraaliahan tämän ihmisen toimissa ole ollut alkuunkaan(ainakaan tässä asi-
assa) joten rahanmaku suussa on helppo ammattilaisen avustuksella vâanfää
pieni päiväkirja..." (nimim. 'Naisen pahuus", Suomi24 2007). Moraalitonta
on paitsi rahastaminen rakkaudella myös se, että Kuronen pyrkii ansaitsemaan
helppoa rahaa. Suomalaisuuspuheessa helppo raha on aina enemmän tai vähem-
män moraalitonta. Rahat pitää ansaita kovalla työllä, eikä pyrkimällä hyöty-
mään toisista ihmisistä. "Susan luuli saavansa helpon elämän Matin rinnalla.
Kun ei saanut, niin päätti panna rahoiksi lehtijutuilla" (nimim. "Vaka Vanha",
Suomi24 200f. Aarimmillään Kurosen hyödyntavoittelu koetaan itsensä myy-
miseksi ja erityisen pahaksi tämän myymisen tekee se, että hän myy omia ja toi-
sen ihmisen tunteita ja yksityisyyttä.

PARISUHTEEN TUNNUSMERKIT
JAAITO RAKKAUS
Mary Douglasin (1996) mukaan sosiaaliset ryhmät rakentavat merkityksiä maa-
ilmaansa järjestämällä asioita tiettyihin luokkiin. Binaariset vastakohdat ovat
osa luokittelua, koska asioiden välille pitää tehdä selvä ero, jotta niitä voidaan
luokitella. Kirjoituksissa rakennetaan vastakohtaa Susan Kurosen yksinhuol-
tajuuden ja tavallisuuden sekä Matti Vanhasen aseman välille. Kurosella ei ole
oikeutta olla julkisuudessa, sillä hän on päässyt sinne vain siksi, että seurusteli
Matti Vanhasen kanssa. Hänen olisi pitänyt ymmartââ, ettei kuulu samaan kas-
tiin kuin valtakunnan päämies: "Kyllä naisen pitäisi ymmärtää minkän tason
miehen kanssa on tekemisissään. Tukkakin on tyylitön...." (nimim. "Nimetön",
Suomi24 2007). Douglas (1996) toteaakin, että mikään ei ravistele kulttuurissa
vallitsevaa järjestystä niin voimakkaasti kuin asioiden (tässä tapauksessa ihmi-
sen) ilmaantuminen väärään kategoriaan. Suomessa on paljon yksinhuoltajia
ja voisi kuvitella, että monet pystyisivät samaistumaan Susan Kuroseen, mutta
kirjoittelu kertoo muuta. Vaikka Suomi on pitkälti tasa-arvoinen maa ja luok-
kaerot ovat ainakin näennäisesti hävinneet, Kuronen ei kirjoittajien näkemyk-
sen mukaan täytä pääministerin Qrttöystävälle asetettuja vaatimuksia. Hän eksyi
väárdîinyhteiskuntaluokkaan ja toivoi liikaa suhteelta, joka oli hänen ulottumat-
tomissaan.

Monien kirjoittajien mielestä Vanhasen ja Kurosen suhde ei edes täytä suh-
teen tumusmerkkejä, koska se kesti vain lyhyen aikaa. Kirjoittelussa tulee imp-
lisiittisesti esiin sosiaalisen penetraatioteorian näkemys siitä, että suhteessa
toiselle paljastetaan asioita vähitellen (Grifûn 2000, 128-130) ja se edellyttää
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vakavia keskusteluja ja itsestä kertomista. Samalla varoitetaan myös kertomasta
liikaa itsestään toiselle ennen kuin suhde on vakiintunut, sillä lyhyitä suhteita
on paljon ja niissä on aina se vaara, että asiat leviävät. Eräs kirjoittaja kysyy-
kin: "mikä suhde? Täyttääkö tämä nk suhde ajallisesti ja asiallisesti ajateltuna
suhteen tunnusmerkit." (nimim. 'þilketär", Suomi24 2007). Kysymys on reto-
rinen ja "nk suhde" kertoo lukijalle kirjoittajan vastauksen omaan kysymyk-
seensä. Suomalaisessa aj attelus sa varsinaista parisuhdetta j a seurustelua edeltitä
vaihe, jota voidaan kuvata termeillä "tapailu" tai "treffailu" (Poutiainen 2005).
Erään kirjoittajan näkemyksen mukaan Kuronen ei ole ymmärtänyt, että hänen
ja Matin suhde oli vasta tapailuvaiheessa: "tämmöist se on kun näiden liika-
herkkien kans vähän tapailee,heti luulevat menevänsä naimisiin." (nimim. "saku
kla", Suomi242007).

Suhteen kutsuminen vuosisadan rakkaustarinaksi ärsyttää ihmisiä, koska
oikea parisuhde syntyy vasta pitemmän tuntemisen jälkeen ja asiallisesti ottaen
Kurosen ja Vanhasen suhde ei edes ollut vielä suhde. KirjoittajatväItaavat kom-
menteissaan myös lehtikirjoitteluun, joissa Matin ja Susanin rakkauden aito-
utta on punnittu sekä positiivisesta että negatiivisesta näkökulmasta samaan
tapaan kuin Päivi ja Paavo Lipposen seurustelua. Liimatainen ja Isotalus (1998,
238) þsyvätkin, miksi poliitikkojen rakkauden aitoutta pitåiä ylipäänsä pohtia:
"Mieltävätkö ihmiset politiikan niin likaisena pelinä, että poliitikot eivät pysty
aitoihin tunteisiin vai pidetåiänkö heitä pelureina myös ihmissuhteissa?" Päivin
ja Paavon jatkokertomuksella oli orurellinen loppu, ja siksi Päivin haaveet sai-

vat oikeuh.rksen. Kuten Liimatainen ja Isotalus (1998) toteavat, avioliiton myötä
epäsovinnainen suhde sai sovituksen ja se liitettiin perinteisten arvojen merki-
tyskehykseen. Susanille tätä sovitusta ei tullut, sillä suhde pititfryi eroon ja siksi
koko suhde þseenalaistetaan.

Tässä aineistossa peh.rrikuvasta ei ole viitteitä, vaan rakkauden aitoutta
epäillåiän osittain siksi, että suhde oli vasta alkutaipaleella, mutta myös siksi,
että se sai alkunsa internetin kautta. Viestintävälineissä keskustellaan toistu-
vasti siitä, onko normaalia hakea seuraa internetin kautta. Romanttisen rakkau-
den ideaaliin ei kuulu kolmas osapuoli - varsinkaan, jos se on kone @aunonen
& Suominen 2004, 8-9). Siksi seurustelukumppanin löytymiseen netistä suh-
taudutaan varauksella: "TAIS OLLA HBLVETIN KAUKANA EDELLÄ MAI-
NITUSTA RAKKAUSTARINASTA,,, (vuosisadan rakkaustarina, kirj. huom.)
NETTISEURUSTELU" (nimim. "JASKA HKI", Suomi24 2007). Tähän lau-
seeseen sisältyy implisiittisesti ajatus, että nettiseurustelu ei voi olla vakavaa
seurustelua, jonka seurauksena kehittyy vuosisadan rakkaustarina. Voidaankin
ajatella, että ihmisten mielikuvissa nettiseurustelulle on tyypillistä lyhytaikai-
suus ja asiallisuuden vastakohtana eräänlainen kepeys ja sitoutumattomuus. Vir-
tuaalimaailma yhdistetään usein nörtteihin, joille puolestaan on tunnusomaista

þrvyttömyys ihmissuhteisiin reaalimaailmassa. Nettideifiailijat nähdåüin tavalla
tai toisella poikkeavina tai ihmisinä, jotka eivät saa muuten seuraa. Netissä voi
esiintyä aivan toisena ihmisenä kuin mitä oikeasti on, ja muun muassa lehtien
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uutisoimat teini-ikäisiin kohdistuneet huijaukset ovat saaneet ihmiset epäile-
mään, että netissä liikkuu enemmän hämäräperäisiä ihmisiä kuin muissa yhte-
yksissä:

No nyt on nähty ihan isolla areenalla miten hämäräperäistä poruk-

kaa intemetissà saattaø tavata. Itse olen säästynyt tuollaisilta stalkke-

reilta netissä, ja yleensä taitaakin olla että se jätkä ahdistelee sitä naista.

(Nimim. "Kanone", Suomi24 2007.)

Kurosen henkistä tasapainoa epäillään, koska hän jatkaa paljastuksiaan. Tätä
käsitystä vahvistaa myös se, että hän on etsinyt seuraa intemetin välityksellä.
Monille muillekin kuin Matti Vanhaselle þtotlaa siksi vaikeuksia kertoa löytä-
neensä seuraa intemetin seuranhakupalstan kautta.

Kirjoituksissa toistuu paheksunta siitä, että Kuronen puhuu julkisuudessa

suhteestaan Vanhaseen. Päättyneestä suhteesta ei pitäisi paljastaa yksityiskohtia
tai puhua negatiiviseen sälyyn: "mielestäni ei edes omile kavereille noin retos-
tella edesmennyttä suhdetta täydellisen tyylitöntä." (nimim. "halollapäähän",
Suomi24 2007). Suomalaisessa kulttuurissa parisuhdeasiat pidetään perintei-
sesti kotona neljän seinän sisällä. Tämä pidätlyväisyyden normi on niin tiukka,
että sen saa rikkoa vain äärimmäisissä olosuhteissa: "Mielestäni olipa parisuhde

millainen tahansa, niin väkivaltaisuutta lukuun ottamafta henkilöiden väliset
asiat tulisi pitää omana tietonaan." (nimim. "tuokin", Suomi24 2007). Muu-
taman kuukauden suhteen jälkeen ei vielä ole oikeutta "revittää jotain muille
muka kuuluvaa" (nimim. "pilketär", Suomi24 2007)."8i kukaanAIDOSTI rak-
kaudessa pettynyt tule julkisuuteen hymyilemään ja - mikä on oleellista - hauk-
kumaan toista osapuolta." (nimim. 'þulppi", Suomi24 2007). Yanhanen saa

monien sympatiat puolelleen, koska ei puhu asiasta julkisesti: "Oli Matin syy
mikä tahansa jättäessään Kurosen, niin ainakin Matti on hoitanut homman tyy-
lillä kotiin olemalla hiljaa þ -]" (nimim. "Moanique", Suomi24 2007).

Tunteista puhuminen ei ylipäänsä ole kovin suositeltavaa Suomessa, eikä
niitä muutenkaan tuhlata tai arvosteta. Kuten Keltikangas-Järvinen (2000, 161)
toteaa: "Vain heikko ja itsehillintään þkenemätön ihminen antaa kaikkien tie-
Iää, mitä hänen mielessään liikkuu." Koska Kuronen on tuonut tunteensa julki,
ihmiset kokevat hänet þpsymättömänä ja poikkeavana suomalaisessa kult-
tuurissa. "En aio lukea, eikä muutenkaan jaksa tollasta teinitoimintaa.. Kohta
ollaan, kun ameeriikkalaiset konsanaan" (nimim. )')")", Suomi24 2007). Tei-
nityttömäisestä käytöksestä Susania syytetään erityisesti siksi, että hän näylIìiä
tunteensa, mutta myös siksi, että hän nauroi Rubenin haastattelussa tai kuten
eräs kirjoittaja sitä kuvaa "hihitteli kuin pikkutyttö" (nimim. "aikansa kutakin",
Suomi24 2007). Ihminen menettää helposti uskottavuutensa suomalaisessa kult-
tuurissa, jos hän on liian iloinen. Aikuinen, asiallinen nainen hallitsee tunteensa,
ei kerro yksityisasioistaan ja korkeintaan hymyilee julkisuudessa.
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Tunteista puhuminen ja yksityisasioiden paljastaminen eivät ole perintei-
sesti kuuluneet julkisuuteen, mutta kirjoittelu saatraa heijastaa laajemminkin
poliittisen viestintäkulttuurin affektiivisen käänteen vierastamista (vrt. Koiw-
nen 2008). Julkinen ja yksityinen tila mielletään edelleen erillisiksi alueiksi, eikä
poliitikkojen yksityiselämän yksityiskohtaiseen ruotimiseen ole vielä totuttu.
Julkisuudesta hyötyminen mielletään myös selvästi amerikkalaiseksi ilmiöksi,
joka ei sovi suomalaiseen rehellisyyden ilmapiiriin. Suomalaisuuspuheessa
rehellisyys ja omien sanojen takana seisominen ovat keskeisia arvoja. Kurosta
paheksutaan, koska hän on lupauksistaan huolimatta jalkanutpaljastuksiaan.

Toisaalta Kuronen saa kirjoituksissa myös ymmärrystä jätetyksi tulemi-
sesta, mutta julkisten paljastusten jatkaminen koetaan kostoretkenä ja kypsy-
mättömyytenä: "Naisena ymmärrän jätetyksi tulemisesta johtuvan pettymyk-
sen, katkeruuden ja vihantunteet, mutta þllä Susan menee jo liiallisuuksiin!"
(nimim. "Marily", Suomi24 2007). Se, että hän ei osaa tai halua luovuttaa, osoit-
taa myös tasapainottomuutta tunne-elämässä. Keltikangas-Järvinen (2000, 104)

kuvaa julkisuuden henkilöiden halua kertoa menetyksistään tai vääryyksistä
harhaiseksi tunteeksi oman elämän tärkeydestä. Tämän harhan ovat havain-
neet myös keskustelupalstan kirjoittajat ja monissa kirjoituksissa kehotetaankin
Kurosta nielemään tappionsa ja vaikenemaan jo asiasta: "Leikit on leikitty ja
jatkoa ei seuraa...toivottavasti!!" (nimim. "Siritta", Suomi24 2007) ja "Itseään
arvostava NAINEN... nielee jäteyksi tulemisen arvokkaasti, rakkaudella sul-

kee sydämeensä menetyksen." (nimim. "NAINEN...", Suomi24 2007). Koska
Kuronen ei pysty käsittelemään tappiota omassa mielessäåin, vaan tilittää sitä
julkisesti, hän on epäonnistunut tunne-elämässåüin. Hylkäämistilanteessa senti-

mentaalinen roikkuminen saa ihmisen menettämään kasvonsa.

Kurosen teiniQrttömäinen käytös, julkinen asioiden käsittely ja haluttomuus
lopettaa asiasta puhuminen paitsi suututtaa ihmisiä saa heidät myös häpeämään.

Koko julkisuus on monen mielestä äärimmäisen noloa, ei ainoastaan Kuroselle,
vaan koko Suomen kansalle. Häntâvenalaan Jaskarin virolaiseen naisystäväån
ja todetaan, että on häpeällistä, että meillä on Suomessa ihan samanlaisia naisia
omasta takaa. Suomalaisessa kulth¡urissa ei naureta toisen hölmöilyille, vaan
julkisuuden henkilön kasvojen menetys koetaan henkilökohtaisena häpeänä.

Tässä suhteessa suomalainen kulttuuri muistuttaa aasialaisia kulthrureja, että

myös toisen ihmisen kasvojen säilyttäminen näyttäisi olevan tärkeää.

MIEHEN JA NAISEN
ROOLI PARISUHTEESSA
Kirjoituksissa rakennetaan myös kuvaa naisen ja miehen rooleista parisuh-
teessa. Kuronen nähdään suomalaisen naisen prototyyppinäja hän edustaa kaik-
kia suomalaisia naisia käytöksellään: "SIINÄ TULEE TAAS SUOMALAINEN
NAINEN ESILLE KAIKESSA PIRULLISUUDESSAAN'' (NiMiM.,'JASKA
HKI", Suomiz4 2007). Kirjoittaja käyllä Kurosta esimerkkinä oman ennakko-
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asenteensa vahvistamisessa, jonka mukaan suomalainen nainen on pirullinen.
Kirjoitusten taustalla heijastuvatkin usein omat kokemukset, jotka projisoidaan
Kurosen j a Vanhasen suhteeseen.

Joistakin viesteistä paljastuu yllättävän vanhoillinen asetelma, jossa mies
on saalistaja ja naisen tehtävänä on olla mahdollisimman miellyttävä pitääkseen
tämän saalistaj an itsellään.

[- -] olen ollut todistamassa miten Matin "katse riisui" erään kauniin
naisen... julkeasti, kurkkien perään, päivällä, matkalla. Matti on mies -

saalistaminen kuuluu osana miehen elämään. [- -] Matilla on pääminis-

terin status, ehkä olisi pitänyt hivenen aiemmin miettiä (y1äpää11ä), mitä
ja mihin ryhtyy, kun "salasuhdetta"alkaa kehittelemään. (Nimim. "mafIi
on matti...", Suomi24 2007.)

Vanhanen ei miehenä voi mitään saalistajan luonnolleen ja osa kirjoittajista sää-
lii häntä, koska hän erehtyi ottamaan tämän "säälittävän, tyylittömän, nauret-
tavan akanlmuijan/eukon". Häntä kuitenkin ymmärretään, koska hän on mies
ja hänellä on miehen halut. Vanhanen voi siksi etsiä seuraa myös netistä, mutta
asemansa vuoksi hänen pitäisi olla varovaisempi seksuaalisten halujensa tyy-
dyttämisessä.

Mies lähteemiehen oikeudellamuille saalistusmaille,jos nainen epäonnistuu
suhteen rakentamisessa: "Täysin Kurosen omaa þrvyttömyyttä! Ei kovin rakas-
tetfava nainen, jos ei miehet pysy suhteessa häneen" (nimim. "joka", Suomi24
2007). Suhteen kestä.r,yys riippuu vain naisesta ja siitä, onko hän þvykäs vai
þvytön pitämään miehen itsellään. Jos mies lähtee, se johtuu ilman muuta siitä,
että nainen on tehnyt jotain väärin tai, kuten tässä vihjataan, hänellä on jotain
ominaisuuksia, jotka tekevät hänestä epämiellyttävän miehelle. Naisen tehtävä
on saada mies hihnan päähän japitää hänet siinä. Ellei hän pysty siihen, olisi
syytä olla hiljaa ja vaieta omasta þvyttömyydestään: "Julkisesti kirkuu tiedo-
tusvälineissä, ettei þkene pitamaan edes yhtä miestä hihnassa" (nimim. "joka",
Suomi24 2007). Näissä viesteissä on läsnä eronneen naisen ja yksinhuoltajan
stigma, joka syntyy siitä, että nainen on oman kyvyttOmy¡ensä seurauksena
päätynyt tähän asemaan. Tämä stigma saattaa olla myös osasyynä yllä mainit-
tuun vastakkainasetteluun Vanhasen ja Kurosen välillä, josta käy selkeästi ilmi,
että Kuronen ei ollut tarpeeksi hyvä Vanhaselle. Myös Vanhanen on yksinhuol-
taja, multa Vanhasen yksinhuoltajuutta ei kirjoituksissa mainita lainkaan.

YHTEENVETO SIITÄ, MIKSI
SUSAN ÄNSYTTÄÄ JA KIINNOSTAA
Keskustelussa Susan Kurosesta käydään selvästi neuvottelua erilaisista kulttuu-
risista konstruktioista. Häneen projisoidaan omia henkilökohtaisia kokemuksia
ja häneen tiivistyvät alitajuiset ennakkoluuloiset asenteet, joita ei ehkä muuten
ole sopivaa tuodajulki tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Keskustelupalstalle kir-
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T_
joittaminen on helppoa, ja anonyymius mahdollistaa sen, että viesteissä voi-
daan esittää kärkevämpiä kommentteja kuin kasvokkain tapahtuvassa viestin-
nässä. Intemetissä ylilyönnit ovat tavallisia ja Kuroseen kohdistunut nimittely,
tunteenpurkaukset ja pääosin negatiiviset kommentit saattaval osin selittyä sillä.
Toisaalta myös ne ihmiset, jotka suhtautuvat Kuroseen neutraalisti tai positiivi-
sesti, eivät ehkä tunne tarvetta kirjoittaa keskustelupalstalle. Keskusteluketjuille
on yleisemminkin tyypillistä, että ne käsittelevät jotain negatiiviseksi koettua
asiaa.

Diskursiivinen paine näþy kirjoituksissa normeista ja normirikkomuksista
neuvottelemisena. Keskustelua käydään siitä, kuka saa esiintyä julkisuudessa
ja onko julkisuuden hyödyntäminen taloudellisesti hyväksyttävää. Aineistossa
rakennetaan kuvaa romanttisesta parisuhteesta ja siihen kuuluvista käyttäyty-
missäännöistä. Kuronen näytIäîi rikkoneen ainakin pääministerin tyttöystävälle
asetettuja vaatimuksia, julkisuusnormia, parisuhdesääntöjä ja äidin ja naisen
rooliodotuksia.

Normirikkomusten seurauksena Kuronen on menettänyt kasvonsa julki-
suudessa. Positiivisten kasvojen säilyttämiseen kuuluu ensinnäkin asema ja sen

mukaan käyttäytyminen. Vallan huipulla olevien oletetaan käyttäytyvän ase-

mansa edellyttama[ä tavalla myös yksityiselämässä. Susan Kuronen ei ensinnä-
kään ymmärtänyt, ettër hän ilmestyi vätirään yhteiskuntaluokkaan, eikä hänellä
tavallisuutensa ansiosta ollut mitään oikeutta esiintyä julkisuudessa. On jo tar-
peeksi paha, että statusrajaa on rikothrja pääministerin t¡rttöystäväksi on päässyt
aivan tavallinen yksinhuoltajanainen täysin ilman poliittisia tai muitakaan ansi-
oita (turha julkkis), mutta vielä pahempaa on se, että hän osoittautuu romantti-
seksi hupakoksi, joka ei ymmärrä asemansa vakavuutta ja käyttäydy tarpeeksi
arvokkaasti, vaan kertoo avoimesti tunteistaan ja haaveistaan.

Suomalaisessa asiaþsymyksiä painottavassa yhteiskunnassa unelmia saa

toki olla, mutta pääministerin naisystävä on sellaisessa asemassa, jossa häneltä
edellytetaan asiallista aikuisen ihmisen käytöstä. Siihen kuuluu tiefyn rajan
vetäminen, jonka taakse yleisöä ei päästetä. Toisaalta myös Päivi Hertzbergistä
kerrottiin 1990-luvulla lehdissä samantyyppisiä juttuja, mutta ne eivät herät-
täneet vastaavanlaisia reaktioita. Vaikka hänelläkin oli lapsi entuudestaan, hän
oli poliittisesti aktiivinen ja akateemisesti koulutettu, eikä häntä siksi mielletty
turhaksi julkkikseksi. Hän ansaitsi paikkansa julkisuudessa omilla meriiteillään,
eikä pelkästään miehen kautta kuten Kuronen.

Toinen positiivisten kasvojen käsitteeseen kuuluva alue on arvokkuus. Pari-
suhteessa arvokkuutensa voi säilyttää ymmärtämäIlä kulloiseenkin tilanteeseen
sopivan käsikirjoituksen. Romanttisen rakkauden ideaalissa suhde voi olla vuo-
sisadan rakkaustarina vasta silloin, kun suhde kehittyy tapailusta oikeaksi pari-
suhteeksi. Kuronen ei kirjoittajien mukaan ymmärtänyt suhteen luonnetta, vaan
kuvitteli sitä vakavammaksi kuin se olikaan. Suhteesta ei myöskään ole sopivaa
puhua ulkopuolisille negatiiviseen säq¡yn. Kurosen julkisuushakuisuutta kri-
tisoidaan erityisen voimakkaasti juuri siksi, että hän rikkoo tätä sääntöä kerta

)
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toisensa jälkeen. Romanttisen rakkauden ideaaliin ei myöskään kuulu tunteiden
myyminen julkisuuteen. Kuronen menetti kasvonsa, koska ei pystynyt hyväksy-
mään tappiotaan arvokkaasti, vaan roikkui suhteessa puhumalla siitä julkisesti
ja lisäksi hyödynsi tilannetta taloudellisesti.

Kolmas kasvojen käsitteeseen kuuluva osa-alue on kunnia. Kirjoituksissa
rakennetaan kuvaa naisen kunniasta ja naiselle asetetuista vaatimuksista ihmis-
suhteissa. Naisen odotetaan käyttäytyvän siten, että hän pysfyy pitämään mie-
hen parisuhteessa. Hän on vastuussa paitsi miehestä myös lapsista, ja hänen
ensisijaisena tehtävänään onkin ajatella heitä eikä itseään. Aikuinen nainen ei
saa käyttäytyä kuin lemmenkipeä teinityttö. Kirjoituksissa rakentuu selvästi
kuva perinteisten arvojen kannattajista, jotka haluavat säilyttää yhteiskunnalliset
kategoriat, naisten ja miesten roolit ja perinteiset suomalaiset arvot "puhtaina".
Näitä ihmisiä ravistelee normien rikkominen, ja he myös vastustavat politiikan
viihteellistymistrendiä. He pyrkivät palaultamaanvanhat arvot niille kuuluvalle
paikalle, vaikka heitä samaan alkaanmyös kiinnostaa ihminen, joka on ilmaan-
tunut väärään paikkaan. Susan Kuronen rikkoo symbolisia rajoja ja perintei-
siä arvoja,ja hän uhkaa siksi näennäisesti koko kulttuuria. Ihmiset lyöttäytyvät
keskustelupalstoilla yhteenja hyökkäävät yhdessä tätä uhkaa vastaan. Monien
käsityksissä Kuronen menetti kasvonsa sekä arvokkuuden, kunnian että aseman
suhteen. Näin täydellinen kasvojen menettäminen saa ihmiset tuntemaan syvää
myötähäpeääja suuttumusta, joka purkaantuu keskustelupalstalla tunteenpurka-
uksina ja voimakkaana kritiikkinä.

Kasvojen osittainen säilyttäminen olisi ollut mahdollista, jos Kuronen olisi
ymmärtänyt, että leikki on nyt loppu ja vetäytynyt arvokkaasti julkisuudesta.
Susan ei kuitenkaan jättäydy taka-alalle nuolemaan haavojaan, vaan uhmaa itse
pääministeriä ja ennen kaikkea yleistä mielipidettä. Awokas ja kunniallinen ja
ehkä samalla myös alistuva nainen ei ole kuitenkaan kaikkien ihanne. Joissakin
kirjoituksissa tuodaan myös esiin toisenlaista näkökulmaa ja Susanissa nähdään
pelotonta naisenergiaa, koska hän ei vaikene niin kuin naisen odotetaan tekevän.
Tunteista ja pettymyksistä saa puhua ja auktoriteetteja uhmata. Myös hyödyn-
tavoittelu on hyväksyttävää. Julkisuus käyttää häntä hyväkseen, joten hänellä-
kin on oikeus käyttää julkisuutta hyväkseen. Tämän näkemyksen edustajat ovat
aineistossa kuitenkin selvä vähemmistö.

Tässä artikkelissa olen pohtinut keskustelupalstan kirjoittelua suomalaisten
normien ja kasvojen menettämisen näkökulmasta. Aineisto on suppea, mutta
sen pohjalta löytyi joitakin vastauksia siihen, miksi Susan Kuronen herätti niin
paljon suuthrmusta. Politiikan viihteellistymishendi on Kurosen tapauksen jäl-
keen vain kiihtynyt ja tullut entistä raadollisemmaksi. Samalla on siirr¡ty yhä
kauemmas asiaþsymyksistä ja keskusteh.rn keskiöön on noussut þsymys siitä,
mitä tunnettu poliitik'ko saa tehdä yksityiselämässään ja mitä ei. Tästä on Ilkka
Kanervan tapaus hyvä esimerkki. Miehen ja naisen roolit ovat muuttuneet ja
mielenkiintoista olisikin tarkastella näitä tapauksia julkisuuden henkilöiden
sukupuoleen kohdistettujen rooliodotusten näkökulmasta.
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ARTIKKELIPYYNTO
PROLOGI: PUHEVIESTINNÄN VUOSIKIRJA 2OO9

Puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry. julkaisee vuosikirjaa, jonka
tavoitteena on esitellä puheviestinnän tutkimusta ja lisätä vuorovaikutusta alan

asiantuntijoiden välillä Suomessa. Prologi taqoaa tieteellisen foorumin puhe-

viestinnän tuoreimmalle kotimaiselle tutkimukselle.
Prologissa julkaistaan empiirisiä tutkimuksia sekä teoreettisia ja metodolo-

gisia artikkeleita. Artikkelit voivat olla myös pohtivia ja arvioivia katsauksia tut-
kimusalueeseen tai -näkökulmaan. Vuosikirj assa julkaistaviksi tarkoitetut artik-
kelit käyvät läpi referee-arvioinnin. Artikkeleiden lisäksi Prologissajulkaistaan
puheviestintätieteen ajankohtaisia puheenvuoroja, kuten lectio praecursorioita
ja tärkeinä pidettyjä esitelmiä. Prologin 2009 toimituskuntaan kuuluvat profes-
sori Maarit Valo, professori Pekka Isotalus, yliassistentti Marko Siitonen ja pro-
fessori Tarja Valkonen, joka toimii julkaisun päätoimittajana.

Jos haluat julkaista artikkelin vuoden 2009 Prologissa, lähetä tiivistelmä
artikkeliehdotuksestasi (200+00 sanaa) 31.3.2009 mennessä sähköpostitse

Tat'a Valkoselle (tarja.valkonen@jyu.fi). Toimituskunta ilmoittaa kirjoittajille
artikkeliehdotusten sopivuudesta vuosikirjaan toukokuun puoliväliin men-

nessä. Valmiit artikkelikäsikirjoitukset lähetetään sähköpostitse Tarja Valko-
selle 21.8.2009 mennessä. Kirjoitusohjeet löytyvät Prologos ry:n verkkosivuilta
(www.prologos.fi). Prologi 2009 julkaistaan sekä painetussa että sähköisessä

muodossa. Vuosikirja sisältyy Prologos ry:n jäsenmaksuun, ja se lähetetään

yhdistyksen kaikille j äsenille.

Liscitíetoja:
Tarj a Valkonen, tarj a.vølkonen@jyu.fi , puh. (0 I 4) 2 60 I 5 2 I
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