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Tutkielmassani tarkastelen eduskunnan lähetekeskustelua sosiaalihuoltolaista. Tutkielman 

tavoitteena on tehdä näkyväksi parlamentaarisen puheen logiikkaa ja kansanedustajien 

käyttämiä argumentointikeinoja. Teoreettinen viitekehys muodostuu Chaïm Perelmanin ja 

Lucie Olbrechts-Tytecan argumentaatioteoriasta, Kari Palosen politiikan retoriikan tyypit-

telyistä sekä Matti Wibergin ja Antti Kouran näkemyksistä parlamenttikysymysten logii-

kasta. Analysoin retoriikka-analyysin avulla sosiaalihuoltolain lähetekeskustelun pöytäkir-

jaa PTK 89/2014 vp. 

Tutkimuksen tuloksena hahmottui kuva sosiaalihuoltolain lähetekeskustelusta policy-

tasoltaan konsensushakuisena. Kansanedustajat olivat yhtä mieltä ennaltaehkäisyn tarpeel-

lisuudesta. Eduskunnan retoriikassa tärkeimpinä asiakasryhminä näyttäytyivät lapset, nuo-

ret ja vanhukset. Argumentaatiossa käytettiin monipuolisia retorisia keinoja, joista painot-

tuivat syy-seuraus-suhteilla, lukumäärillä, esimerkeillä ja metaforilla vakuuttaminen. Ylei-

sösuhde keskittyi päättäjien suuntaan valtion ja kunnan tasolla. 

Politikointiretoriikkatason arviointi teki näkyväksi hallitus- ja oppositioasetelman jännittei-

syyden. Etenkin oppositio kritisoi puutteellisia resursseja, rahoitusta ja työntekijöiden riit-

tävyyttä. Sosiaalihuoltolain lähetekeskustelussa olivat eniten äänessä naiskansanedustajat. 

Tästä huolimatta eduskuntakeskustelu näyttäytyi sukupuolineutraalina. Sen sijaan naiskan-

sanedustajat perustelivat ennaltaehkäisyn tärkeyttä sekä inhimillistä että taloudellisista läh-

tökohdista käsin monipuolisesti. 

Johtopäätöksissä totean parlamentaarisen puheen ilmentävän aikansa ilmiöitä ja painotuk-

sia. Lähetekeskustelun retoriikka kytkeytyy historiasta tuttuun jakoon ansaitseviin ja an-

saitsemattomiin yhteiskunnallisen avunsaajiin. Lapsiperheiden kotipalvelu, omaishoitajat 

ja nuorisotakuu näkyi hallituksen retoriikassa, jossa ohitettiin esimerkiksi työttömät sekä 

mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät aikuiset. Sosiaalihuoltolain uudistamisella on 

merkitystä myös naisten kannalta. Naiset jakavat edelleen päävastuun huolenpitotehtävästä 

tapahtuiko se sitten yksityisen tai julkisen alueella. Kuntien lakisääteisten tehtävien lisää-

minen, kuten esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön, asettaa paineita naisval-

taiselle sosiaalialalle. Sosiaalihuoltolain uudistaminen kytkeytyy myös koko sosiaali- ja 

terveydenhuollon kokonaisuuden uudistamiseen. Retoriikassa näkyi yhteiskuntapolitiikan 

uudistamiseen vaikuttavat EU:n talous- ja sosiaalipolitiikan tehokkuuden ja kilpailykyvyn 

tavoitteet, mitkä voivat toteutuessaan kaventaa hyvinvointivaltion ihanteita, kuten univer-

salismia. 

Avainsanat: sosiaalihuoltolaki, parlamentaarinen puhe, uusi retoriikka, Perelmanin argu-

mentaatioteoria, sukupuoli  
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1 JOHDANTO 

Sosiaalihuoltolain uudistamistyö liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon laajaan sisältöä ja 

järjestämistä koskevaan valmistelukokonaisuuteen. Aihe on ajankohtainen, sillä se vaikut-

taa siihen suuntaan, mihin sosiaali- ja terveydenhuollon suhteen ollaan menossa. Sosiaali-

huoltolain uudistaminen on yksi askel tässä prosessissa. Eduskunnan tehtävänä on ottaa 

lakiesitykset käsittelyyn ja valiokunnissa perehdytään lakiesityksiin yksityiskohtaisemmin. 

Lait vaikuttavat viime kädessä siihen miten käytännön sosiaalityötä tehdään. Tämän vuoksi 

on tärkeää ymmärtää lain säätämisen monivaiheista prosessia. Lisäksi on tärkeää kiinnittää 

huomiota parlamentaarisen keskustelun logiikkaan, mikä perustuu asiaa puolustavien ja 

sitä vastaan olevien väitteiden tasapainoiluun (Palonen 2005, 144). 

Aiheen valinnassani on ohjannut entinen pääaineeni yhteiskuntapolitiikka sekä kiinnostus 

viestintään ja poliittiseen vaikuttamiseen. Kiinnityin jo varhaisessa vaiheessa retoriikkaan. 

Käsitteenä retoriikka määritellään opiksi siitä, miten puhutun tai kirjoitetun kielen avulla 

saadaan yleisö vakuuttumaan ja suostuteltua esitetyn väitteen kannalle (Palonen & Summa 

1996, 23). Nykyretoriikasta voidaan Puron (1998, 89–90) mukaan erottaa kolme suuntaus-

ta: uusi retoriikka, puheviestintä ja paluu klassiseen retoriikkaan. 1900-luvulla syntyneelle 

uudelle retoriikalle on ominaista pohtia kysymyksiä yhteiskunnallisesta vallasta, merkki-

järjestelmiin sisältyvistä ristiriidoista, yhteiskunnallista vieraantumista tai demokratiasta 

(Puro 1998, 89–90). Demokratia perustuu ideaalisesti edustuksellisuuteen ja asioiden har-

kintaan tai neuvotteluun (Dryzek 2010, 319). Taustakirjallisuutta läpikäydessäni havaitsin 

suomalaisen uuden retoriikan keskustelun keskittyvän etenkin perelmanilaisen argumen-

taatioteorian soveltamiseen. Tämä tuntui mielekkäältä sovellettavalta teorialta.  

Retoriikan toista osa-aluetta jatkaa puheviestintä, missä ollaan kiinnostuneita käytännön 

puhetilanteesta. Puheviestinnässä tarkastellaan esimerkiksi esiintymistaitoa, puheen suju-

vuutta tai argumentoinnin selkeyttä ja johdonmukaisuutta (Puro 1998, 89–90). Kolmas 

suuntaus merkitsee retoriikan paluuta juurilleen eli klassisen retoriikan aikaan. Median 

välittämä aikalaistulkinta esimerkiksi USA:n presidentinvaalien jälkimainingeista tarjoaa 

retorisesti herkullisen asetelman. 

Sosiaalihuoltolain lähetekeskustelu näyttäytyi retorisesti erityisen kiinnostavana tutkimus-

kohteena, sillä se herätti laajaa keskustelua. Kansanedustajat ja peruspalveluministeri Huo-

vinen hyödynsivät kattavan kirjon retorisia vaikuttamiskeinoja. Lähetekeskustelun retoris-

ten keinojen ja yleisösuhteen lisäksi tarkastelen hallitus- ja oppositioasetelmaa. Asetelman 
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tulkinnassa on auttanut ymmärrys politiikasta strategisena toimintana. Esimerkiksi Wiberg 

ja Koura (1996, 197–218) ovat tutkineet parlamenttikysymysten logiikkaa ja siinä näkyviä 

oppositio- ja hallitusasetelmia. Tutkielmassani olen kiinnostunut myös sukupuolen näky-

misestä lähetekeskustelussa. 

Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) oli eduskunnan lähetekeskusteluvaiheessa syyskuun 

30. päivänä vuonna 2014. Silloiset hallituspuolueet olivat sosiaalidemokraatit, kokoomus, 

RKP ja kristillisdemokraatit. Vaikka tutkielmani liittyy sosiaalihuoltolain käsittelyyn, niin 

tutkielmani kannalta ei ole tärkeää lain lopputulos, vaan lain säätämisen prosessi eduskun-

nassa. Lain säätämisen monivaiheiseen prosessiin ja parlamentaarisen puheen erityispiir-

teisiin luon katsauksen luvussa 2. 

Retoriikan analysoiminen liittyy sosiaaliseen konstruktionismiin, jossa todellisuus ymmär-

retään kielellisesti rakentuneena (katso Berger & Luckmann 1994). Luvussa 3 määrittelen 

tutkimustehtäväni, tutustutaan aiempaan tutkimukseen sekä kuvaan aineiston hankinta- ja 

analysointitapaa. Luvussa 4 kuvaan teoreettisen viitekehykseni, aluksi tutustutaan retorii-

kan alkujuuriin. Nostan esille myös uuden retoriikan yhden keskeisimmän vaikuttajan, 

Chaïm Perelmanin argumentaatioteorian (katso Perelman & Olbrechts-Tyteca 1958/1969). 

Tulosluvut olen jakanut kolmeen osaan. Luvussa 5 tarkastellaan lähetekeskustelun retorisia 

keinoja ja yleisösuhdetta. Luvussa 6 tutkin hallitus- ja oppositioasetelmaa, ja lopuksi lu-

vussa 7 esitän havaintoja sukupuolesta. Luvussa 8 esitän varsinaiset johtopäätökset. 
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2 SOSIAALIHUOLTOLAIN UUDISTAMISTYÖ 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi 

(HE 164/2014 vp, 7–10) taustoitetaan syitä sille, miksi lain uudistamiseen on ryhdytty. 

Sosiaalihuoltolain uudistaminen liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelukokonai-

suuteen, jossa pohditaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja sisältöä. Uudistamis-

työllä pyritään vastaamaan sosiaalihuollon keskeisiin haasteisiin. Laajan valmisteluvaiheen 

jälkeen sosiaalihuoltolain esitys otettiin käsiteltäväksi eduskuntaan. Parlamentaarinen pu-

he, joka kontekstoituu tässä yhteydessä sosiaalihuoltolain lähetekeskusteluun täysistunnos-

sa, muodostaa omanlaisensa keskustelutilanteen, minkä erityispiirteitä pohdin vielä lopuk-

si. 

2.1 Uudistamisen tausta 

Edellinen sosiaalihuoltolaki (710/1982) ajoittuu aikaan, jolloin vallalla oli kehitysoptimis-

mi, suunnittelu-usko ja irrottautuminen pakkoauttamisesta. Sosiaalihuoltoa olivat kehittä-

mässä uudistusmieliset ihmiset, joista monet kuuluivat sosiaalidemokraattiseen puoluee-

seen tai sen kannattajiin. 1980-luvulla säädettiin useita uusia sosiaalihuoltoa ja sen erityis-

aloja koskettavia lakeja ja sosiaali- ja terveysalan budjettia kasvatettiin vuosittain. Ajan 

henkeen ei kuulunut ainoastaan lakien uudistaminen ja resurssien lisääminen, vaan myös 

aktiivinen ihmiskuva. Ihmistä ei ymmärretty enää toimenpiteiden kohteeksi, objektiksi ja 

passiiviseksi, vaan aktiiviseksi toimijaksi. (HE 164/2014 vp, 7; Kotiranta & Mäntysaari 

2017, 39–40.) 

Edellisen sosiaalihuoltolain selkeä rakenne on rikkoutunut vuosien saatossa siihen tehtyjen 

lisäysten ja poistojen johdosta. Sosiaalihuoltolaki tarkoitettiin yleislaiksi, mutta sen käytän-

töä ohjaava vaikutus kaventui ajan kuluessa. Siihen liittyi useita erityislakeja, mitä on vuo-

sien saatossa päivitetty. Joitakin lakeja on päivitetty useampaankin otteeseen, kuten lasten-

suojelulakia (417/2007). Sosiaalihuollon asiakkaan kannalta keskeinen on laki sosiaali-

huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) ja siihen liittyen esimerkiksi asiakas-

turvallisuutta koskettava laki eli laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) muu-

taman erityislain mainitakseni. Tämä antaa yhden perustelun sille, miksi sosiaalihuoltolain 

päivittämiseen on ryhdytty. Edellinen sosiaalihuoltolaki on laaja kokonaisuus, sillä laissa 

säädetään esimerkiksi sosiaalihuollon järjestämisvelvollisuudesta, sosiaalihuollon hallin-

nosta ja menettelystä sekä siinä on säädöksiä, jotka koskettavat yksittäisiä asiakasryhmiä.  
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Lainsäädännön sektorikohtaisuus on ohjannut ainakin osittain työtapojen asiakasryhmä-

kohtaisuuteen. Osan, aiempaan sosiaalihuoltoon liittyvien lakien, valmistelu on aloitettu jo 

1970-luvulla. (HE 164/2014 vp, 7–9.) 

Huomionarvoista on se, että jo 1980-luvun valmistelun yhteydessä on tavoiteltu sosiaali-

huollon kokonaisuuden selkeyttämistä pitkällä aikavälillä. 1990-luvulla kiinnitettiin huo-

miota sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan oikeuksiin. 2000-luvun valmiste-

lu toteutettiin osana palvelulainsäädäntöhanketta, minkä tarkoituksena oli arvioida koko-

naisuutena muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistarpeita. Kunta- ja pal-

velurakenneuudistuksen myötä käynnistettiin sosiaali- ja terveydenhuollon valmisteluko-

konaisuus, mikä kosketti niiden järjestämistä ja sisältöä. Sosiaalihuoltolain valmistelu liit-

tyy edellä mainittuun kokonaisuuteen. (HE 164/2014 vp, 9–10.) 

Sosiaalihuollon uudistamistyön keskeisinä haasteina mainitaan muun muassa palveluiden 

alueelliset saatavuus- ja laatuerot, erityis- ja perustason yhteystyön ja työnjaon haasteet, 

palvelujärjestelmän toimimattomuus yhteiskunnan ja sosiaalihuollon toimintaympäristön 

muutosten, kuten rahoituksen pirstaleisuuden ja rakenteen johdosta, heikentyneet peruspal-

velut, väestön tulo- ja hyvinvointi- ja terveys-erot, mitkä voivat siirtyä ylisukupolvisesti 

perheeltä lapsille ja nuorille sekä väestön ikääntyminen, monikulttuurisuus ja monimuo-

toistuminen. Sosiaalihuoltolain uudistamisessa näkyy poliittinen tahtotila. Kun sosiaali-

huoltolain säätämisen alussa kavennettiin hyvinvointi- ja tuloeroja vahvojen sosiaalipoliit-

tisten toimien avulla, niin viime vuosina on korostunut yksilöiden ja perheen vastuu yh-

teiskunnan vastuun rajoittuessa. Palveluiden kysynnän kasvu ja sen haasteet palveluraken-

teessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön määrän riittävyyden turvaaminen 

muodostuvat keskeisiksi haasteiksi tilanteessa, jossa globaali ja eurooppalainen kehitys tuo 

uudenlaisia toimijoita sosiaalipalveluiden pariin. Tämä aiheuttaa sen, että yhteiskuntapoli-

tiikassa talous- ja kilpailukykytavoitteet ovat korostuneet. Edellä esitetyt haasteet antavat 

perustelun sille, miksi lain päivittämiseen on ryhdytty. (HE 164/2014 vp, 9–10.) Tarkoi-

tuksenani ei ole mennä tämän syvemmälle vanhan tai uudenkaan sosiaalihuoltolain sisäl-

töihin, vaan seuraavissa alaluvuissa luon katsauksen uuden sosiaalihuoltolain lainsäätämis-

prosessiin. 

2.2 Sosiaalihuoltolakiesityksen valmistelu 

Aiemmin lakiesitykset, erityisesti 1970–80-luvuilla, valmisteltiin monivuotisissa parlamen-

taarisissa komiteoissa. Sittemmin komiteatyöskentelyn selkeä rakenne on rikkoutunut. 
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Esimerkiksi sosiaalihuoltolakia valmistelemaan asetettiin työryhmä eikä komiteaa. (HE 

164/2014 vp, 9.) Gummeruksen suuressa tietosanakirjassa komitea määritellään työryh-

mäksi (tai valiokunnaksi, toimikunnaksi), jonka tehtävänä on tutkia jotakin tiettyä erityis-

kysymystä (Nurmi, Rekiaro & Rekiaro 2009). Esimerkiksi Mäkelän (2000, 281) mukaan 

”komitea on inhimillisen hengenliikunnan korkein ilmenemismuoto”. Mäkelä näkee komi-

teatyöskentelyn parhaana tapana siirtää tietoja, näkökulmia ja kokemuksia käytännön toi-

minnaksi. Tutkija on Mäkelän mukaan hyödyllinen komitean jäsenenä. Komiteatyöskente-

lyssä tutkija pystyy arvioimaan tutkimuksensa yhteiskunnallista hyödynnettävyyttä ilman 

hallinnollista ohjeistusta. Mäkelä näkee tutkijan konsulttina, joka perehtyessään paikallisiin 

oloihin voi esittää toimenpide-ehdotuksia ilman aikaa vievää erillistutkimusta. (Mäkelä 

2000, 281.) Aivan viime aikoina on kiinnitetty uudelleen huomiota komiteatyöskentelyyn. 

Valtiovarainministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto on asettanut vuoden 2016 

helmikuussa työryhmän miettimään muun muassa komiteoiden käytön laajentamista. Hal-

lituksen tavoitteena on parempi lainsäädännön valmistelu, vaikutusarviointi ja etutahojen 

kuuleminen (www.valtioneuvosto.fi). 

Ennen sosiaalihuoltolakiesityksen vireilletuloa eduskunnassa on käyty monivaiheinen asi-

an valmisteluvaihe, joka käynnistyi 20.4.2009 sosiaali- ja terveysministeriön asettaman 

työryhmän aloitettua sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisen valmistelun (HE 

164/2014 vp, 93). STM:n asettaman työryhmän toimikausi oli aluksi 1.5.2009–31.12.2011, 

mutta toimikautta jatkettiin 30.6.2012 saakka 27.10.2011 tehdyllä päätöksellä. Työryhmä 

kokoontui 13 kertaa ja jätti väliraporttinsa 10.6.2010 sosiaali- ja terveysministeriölle. Tä-

män jälkeen työryhmä kokoontui vielä 15 kertaa ja jätti loppuraporttinsa sosiaali- ja terve-

ysministeriölle 16.8.2012. (HE 164/2014 vp, 94.) Loppuraportista jätettiin kolme eriävää 

mielipidettä. Ensimmäisen eriävän mielipiteen jätti lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää. 

Eriävä mielipide kosketti liian yksityiskohtaista sääntelyä, erityisesti sosiaalihuoltoa kos-

kettavassa yleislaissa, mikä toteutuessaan heikentäisi Mäenpään näkemyksen mukaan 

muun muassa kunnan paikallisia sosiaalihuoltolain soveltamisen käytäntöjä. Toinen epä-

kohta kosketti sellaista sääntelyä, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua koskevat 

säännökset, minkä luontevampi kohta Mäenpään mukaan olisi muussa lainsäädännössä, 

kuten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa tai kuntalaissa. Mäenpään mukaan 

nykyinen muotoilu joidenkin säännösten kohdalla aiheuttaisi osittain päällekkäisyyden 

erityislakien kanssa, mikä rikkoisi kokonaisuutta ja hankaloittaisi käytännössä mahdolli-

suutta lakien noudattamiseen. Mäenpää näki lakiluonnoksen vaikeaselkoisena, minkä uh-
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kana olisi sovelluskäytännön muodostuminen sattumanvaraiseksi. Epäkohtana mainittiin 

myös ehdotettujen säännösten perustelut, joissa ei ole riittävällä tavalla avattu säännösten 

suhdetta nykyiseen palvelujärjestelmään. Mäenpään mukaan myös taloudellisten vaikutus-

ten arviointi oli tehty puutteellisesti. Raportista ei käynyt esimerkiksi ilmi, että onko valti-

ontalouden kehyksiin varattu riittävästi varoja. Lain valmisteluvaiheessa Mäenpään mu-

kaan pitäisi ottaa huomioon työntekijäresurssit, että kuntien tehtäviksi ei säädettäisi tehtä-

viä, joita olisi vaikea käytännössä toteuttaa. Mäenpään mukaan lakiluonnos edellyttää käy-

tännön huomioivaa jatkovalmistelua. (STM 2012, 213–214.) 

Toisen eriävän mielipiteen antoivat yhdessä toimitusjohtaja Marja Heikkilä Keski-Suomen 

sosiaalialan osaamiskeskuksesta, professori Mikko Mäntysaari Jyväskylän yliopistosta, 

sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Leena Kirmanen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta 

ja hallituksen puheenjohtaja Alpo Komminaho, Huoltaja-säätiön kunnallisen sosiaalipoli-

tiikan asiantuntijaryhmästä. Eriävä mielipide kosketti sosiaalityön käsitteen määrittelemis-

tä. Nykyinen määritelmä Heikkilän ja muiden mukaan hämärtäisi sosiaalityön ja ammatil-

lisen työn käsitteitä muussa sosiaalihuollossa. Lakiluonnoksessa ei eroteltu Heikkilän ja 

muiden mukaan riittävällä tavalla sosiaalihuollon ammattihenkilöiden työmuotoja, vaan he 

ehdottivat muutettavan sosiaalityön määritelmää ja lisättävän sosiaaliohjauksen määritel-

män. Sosiaalihuoltolakiin tai hallituksen esityksen perusteluihin toivottiin myös viittausta 

säädettävään sosiaalihuollon ammattijärjestämislakiin. Heikkilä ja muut perustelivat käsit-

teiden määrittelemistä asiakkaiden oikeusturvan, muuttuneen toimintaympäristön ja sosiaa-

lityön kehittämisen näkökulmista. (STM 2012, 215–217.) 

Kolmannen eriävän mielipiteen esittivät yhdessä toimitusjohtaja Marja Heikkilä Keski-

Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta ja professori Mikko Mäntysaari Jyväskylän yli-

opistosta. He esittivät sosiaalihuoltolakiin uutta lukua 8, minkä sisältö koskettaisi sosiaali-

huollon kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta. Laki tukisi sosiaali- ja terveydenhuollon 

integraatiota. Heikkilän ja Mäntysaaren mukaan sosiaalialalla tehdään merkittävää kehit-

tämistoimintaa, mutta tutkimusta ei hyödynnetä riittävästi. Kehittämisen ja tutkimuksen 

irrallisuus aiheuttavat sen, että kehittämishankkeiden tuloksia ei arvioida ja tutkita, jolloin 

tiedonmuodostus jää paikalliseksi. Tutkimusaiheita ei ohjata kootusti, jolloin tuloksia ei 

voida hyödyntää laaja-alaisesti. Sosiaalihuollon tutkimukseen ei ole erillisrahoitusta sosi-

aali- ja terveydenhuollon hallinnonalalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimaosuudet 

ovat samanlaiset, mutta tutkimusresurssit ovat sosiaalialalla niukat. Rahoitusta ja rakenteita 
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tarvittaisiin muun muassa käytännön yhteydessä olevaan tutkimustyöhön, työmenetelmien 

kehittämiseen sekä alan vaikuttavuuden tutkimiseen. (STM 2012, 218–223.) 

Loppuraportti lähti laajalle lausuntokierrokselle syyskuussa 2012. Saaduista lausunnoista 

koottiin lausuntoyhteenveto. Loppuraportin ja saatujen lausuntojen perusteella lainvalmis-

telua jatkettiin virkamiestyönä. Työryhmä teki yhteistyötä useiden muiden työryhmien 

kanssa, joiden uudistamis- ja valmistelutyö kosketti vammaisten henkilöiden erityislain-

säädäntöä, sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja, sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoi-

keutta sekä toimeentulotukea. Luonnoksesta pyydettiin kommentteja järjestöiltä ja järjes-

tettiin sekä sosiaalihuollon asiakkaille että sosiaalihuollon eri tehtävissä työskenteleville 

työntekijöille raadit. Edellä mainittujen lisäksi sosiaalihuoltolain valmisteluun on merkittä-

västi vaikuttanut lastensuojelun selvitysryhmä, jonka toimikausi oli 10.9.2012–14.6.2013. 

Lastensuojelun selvitysryhmä esitti loppuraportin, jossa oli esitetty lastensuojelun kehittä-

miseksi 54 toimenpide-ehdotusta, minkä pohjalta laadittiin sosiaali- ja terveysministeriössä 

toteuttamissuunnitelma vuosille 2014–2019. (HE 164/2014 vp, 93–94.)  

2.3 Sosiaalihuoltolakiesityksen käsittely eduskunnassa 

Sosiaalihuoltolakiesityksen laajan valmisteluvaiheen jälkeen esitys astui vireille eduskun-

nassa 19.9.2014. Asian käsittelyvaiheet on kuvattu kuviossa 1. 

 

Kuvio 1. Sosiaalihuoltolakiesityksen käsittelyvaiheet 
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Lähetekeskustelu käytiin 30.9.2014. Valtiopäiväjärjestyksestä säädetään tarkemmin laissa 

7/1928. Lähetekeskustelu on tutkimukseni kannalta oleellinen, sillä keskityn nimenomaan 

sen tarkasteluun. Palaan lähetekeskusteluun sisältöön tarkemmin luvussa 4 kuvatessani 

tutkimusaineiston hankintaa ja sen analyysiä. 

Lähetekeskustelun 30.9.2014 jälkeen lakiehdotus lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan 

ja perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö on val-

mistunut 26.11.2014. Mietinnössä on esitetty kaksi vastalausetta. Puolueryhmä keskustan 

puolesta kansanedustajat Anu Vehviläinen, Juha Rehula ja Terhi Peltokorpi esittivät vasta-

lauseen, jossa he olivat huolissaan sosiaalihuoltolain toimeenpanon riittävästä rahoitukses-

ta, riittävän työvoiman saavuttamisesta, lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmää-

ristä, omaishoidon tuen yhtenäisten kriteerien puutteesta ja sosiaalihuoltolain sisällöstä 

perhehoidon osalta sekä sosiaalihuoltolain suhteesta erityislakeihin. Vastalauseen lausuma-

ehdotuksia oli neljä, mitkä koskettivat lapsiperheiden kotipalvelun turvaamista riittävillä 

resursseilla, lastensuojelun työntekijä- ja asiakasmääräsuhteen pienentämistä, yhtenäisten 

kriteerien laatimista omaishoidontuelle ja sen siirtämistä Kelan vastattavaksi sekä suunni-

telman laatimisesta yksinelävien aseman ja toimeentulon parantamiseksi. Lausumien osalta 

vastalauseeseen yhtyivät vasemmistoliiton kansanedustaja Erkki Virtanen ja vihreiden kan-

sanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto. (www.eduskunta.fi; StVM 27/2014, 18–19.)  

Puolueryhmä perussuomalaisten puolesta kansanedustajat Johanna Jurva, Ari Jalonen ja 

Anne Louhelainen esittivät vastalauseen, jossa he olivat huolissaan lapsiperheiden kotipal-

velun myöntämisen kriteereistä, vanhusten kotipalveluiden sitomisesta määrärahoihin, la-

kiesityksen vaikuttavuusarvioinnin riittämättömyydestä ja lain voimaantulon kireästä aika-

taulusta ja riittämättömistä resursseista lain voimaanpanemiseksi sekä sote-järjestämislain 

ja sosiaalihuoltolain yhteensovittamisesta. Perussuomalaisten vastalauseen lausumaehdo-

tukset sisälsivät riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen, mukaan lukien ko-

tipalvelut ja etuusneuvonnan, kotipalvelun turvaamisen subjektiivisena oikeutena kaikille 

väestöryhmille, etuusneuvonnan riittävyyden lasten, nuorten ja erityistä tukea tarvitsevien 

henkilöiden kohdalla sekä riittävät resurssit kunnille lain toteuttamiseksi ja henkilöstön 

koulutuksen varmistamiseksi. (StVM 27/2014, 20–21.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 

on valmistunut 7.11.2014. Mietinnön pöydällepano tapahtui 28.11.2014. Ensimmäinen 

käsittely järjestettiin 2.12.2014 ja toinen 10.12.2014, joka keskeytettiin ja jatkettiin 

12.12.2014, minkä jälkeen käsittely päättyi. Eduskunta antoi vastauksen hallitukselle 
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19.12.2014. Sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät lait hyväksyttiin 30.12.2014 ja se astui 

voimaan portaittain vuonna 2015. (StVM 27/2014; PeVL 36/2014 vp; www.eduskunta.fi.)  

2.4 Sosiaalihuoltolakiesityksen käsittely täysistunnossa ja sen erityispiir-

teet 

Sosiaalihuoltolakiesityksen lähetekeskustelu käytiin eduskunnan täysistunnossa, jota voi-

daan pitää parlamentaarisen puheen esimerkkiareenana. Parlamentaarinen puhe ei tapahdu 

tyhjiössä, vaan se tapahtuu julkisuuden alueella (Rieke, Sillars & Peterson 2009, 284). Pu-

hetta voi kuunnella paikan päällä täysistuntosalissa, television tai radion välityksellä tai 

katsoa internetin kautta esimerkiksi www.eduskunta.fi-sivuston verkkotallenteista. Mie-

lenkiintoisimmat keskustelut myös raportoidaan esimerkiksi sanomalehdissä. Täysistun-

nossa vaikuttavat parlamentaarisen demokratian menettelytavat. Parlamentaarinen käytäntö 

nojaa retoriselle periaatteelle tarkastella asioita vastakkaisilta puolilta. Puhuja olettaa ylei-

söstä aina löytyvän vastustajia, ketkä voisi mahdollisesti vakuuttaa omalle puolelle puheen 

avulla. Valiokunnissa käsitellään esityksiä yksityiskohtaisemmin, jolloin täysistunnossa 

debatoidaan poliittisesti kiinnostavimmista kysymyksistä. (Palonen 2005, 144; Palonen 

2009, 146.) 

Vaikka edustajien äänestyskäyttäytyminen, kanta ja perustelut olisivat jo ennakolta luk-

koonlyötyjä, niin täysistuntojen puheenvuorot periaatteessa mahdollistavat kannanmuutok-

set. Poliittisille kysymyksille on tyypillistä, että asioidentilasta ei ole valmista tietoa kenel-

läkään tai oikeanlaista käsitystä siitä, mitä asialle voisi tai pitäisi tehdä. Esimerkiksi Rieke 

ja muut (2009, 22) näkevät retorisen todennäköisyyden laajempana käsitteenä kuin mate-

maattinen todennäköisyys, milloin tilanteeseen vaikuttavat subjektiiviset ominaisuudet, 

kuten tunteet, intuitio ja arvot. Tästä mahdollistuu parlamentaarisen debatin deliberoita-

vuus eli eri vaihtoehtojen puntarointi, mistä äänestys on väittelyn viimeinen askel. Vaihto-

ehtojen esiin tuomisella mahdollistuu harkinta, tarkoittamattomien seurauksien pohdinta 

sekä mahdollisesti lukkiutuneiden poliittisten asetelmien purkaminen eli politiikan toisin 

tekeminen. (Palonen 2009, 146, 149; Palonen 2005, 144–145; Rieke ym. 2009, 22; Palonen 

2015, 163.) 

Puhemies on parlamentaarisen keskustelun neutraali toimija, joka pitää huolen kansanedus-

tajien keskinäisestä tasa-arvosta. Puhemies jakaa puheenvuoroja sen mukaan, että puolesta 

ja vastaan puheenvuorot vuorottelevat. Puhemies vaikuttaa vuorovaikutukseen olennaiselta 

osalta, sillä hän voi puuttua keskusteluun missä tahansa vaiheessa. Hänellä on velvollisuus 
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puuttua tilanteeseen ainakin silloin, kun kansanedustajan tai yleisön käyttäytyminen on 

sopimatonta. Vaikka parlamentaarista keskustelua säätelee suvaitsevaisuus ja sallivuus, 

niin puhemiehestä riippuu minkälaisen sävyn ja tyylin keskustelu saa. Puhemiehen lisäksi 

parlamentaarista puhetapaa valvovat edustajat itse. Edustajat ovat voineet olla eri mieltä 

puhetavan soveltuvuudesta esimerkiksi täysistuntoon. Klassisen parlamentaarisen puheen 

normi perustuu toisia kunnioittavalla ja kohteliaalle puhetavalle, mitä kansanedustajat ovat 

voineet käyttää toisten puheiden ja käytöksen arvioinnissa. (Palonen 2005, 144; Wiberg & 

Koura 1996, 216–217; Turja 2007, 172.) 

Wiberg ja Koura (1996, 197–218) ovat pohtineet parlamenttikysymysten logiikkaa. He 

näkevät parlamenttikysymykset strategisena toimintana, missä toimijoilla on tavoitteita, 

mitkä he pyrkivät maksimoimaan. Parlamenttikysymykset ovat adversiaalisia eli niillä py-

ritään poliittisen vastapuolen elämän vaikeuttamiseen. Poliittisten kysymysten logiikasta 

on kaksi kilpailevaa tutkimussuuntausta. Imperatiivis-lingvistisen teorian mukaan kysy-

mykset nähdään pyyntöinä saada kielellinen vastaus. Informaatiota selventävän kysymyk-

sen tavoitteena on nähdä tietääkö vastaaja jotakin. Toista tutkimussuuntausta edustaa impe-

ratiivis-episteeminen teoria, jonka mukaan kysymykset nähdään pyyntöinä saada olennai-

nen informaatio tai tieto. Näiden informaatiota pyytävien kysymysten keskiössä on totuu-

denmukaisen informaation saaminen. (Wiberg & Koura 1996, 197–199.) 

Kysymystilanteeseen vaikuttaa olennaisesti vuorovaikutustilanne, jossa on kolmenlaisia 

toimijoita: hallitus, parlamentti ja suuri yleisö. Toimijat pyrkivät hyötymään tiedon epäta-

saisesta jakautumisesta, mitä etenkin oppositio saattaa käyttää hyväkseen. Opposition tie-

dossa on mitä todennäköisimmin miten asiat ovat, mutta suurella yleisöllä ei välttämättä 

ole. Siten oppositio saattaa esittää kysymyksiä, jolloin hallitus joutuu paljastamaan kannal-

taan ikävääkin tietoa suurelle yleisölle. Kysymyksen esittämisen sijaan kysyjän motiivina 

voi olla itselleen tärkeän tiedon levittäminen. Yhtälailla sekä kysyjä että vastaaja haluavat 

tuoda esille omia päämääriä, tarpeita ja tavoitteita. Vastaajan eli käytännössä ministerin 

arvioitavaksi jää missä määrin hän paljastaa tietoa. Ministeri voi käyttää myös strategisesti 

hyväkseen vastausvuoroaan. (Wiberg & Koura 1996, 199–201, 216–217.) 

Kuten esitettiin, parlamenttikysymyksiä voidaan käyttää strategisesti hyväksi. Opposition 

kysymykset voivat siten olla hankalia, kun taas hallituspuolueiden kansanedustajien help-

poja, jolla pyritään siihen, että suuri yleisö saa tietää miellyttäviä asioita hallituksen kan-

nalta. Esimerkiksi kyselytunneilla eivät vaikeat asiakysymykset välttämättä ole väittelyn 
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keskiössä, vaan puoluepolitiikka ja retoriset sanankäänteet painavat keskustelussa. Keskus-

telun adversiaalinen luonne korostuu, sillä parlamentin ulkopuolinen yleisö eli potentiaali-

set äänestäjät pääsevät vaikuttamaan keskusteluun vain epäsuorasti. Tämän voi ajatella 

olevan deliberoivan demokratian keskeisin ongelma. (Wiberg & Koura 1996, 200, 215.) 

Chambers (2009, 323–350) on artikkelissaan käsitellyt deliberoivan demokratian ja massa-

demokratian välistä yhteyttä. Demokratian ihanne olisi, että tehtävät päätökset perustuisi-

vat dialogille eli aidolle vuoropuhelulle. Yleisön mahdollisuus osallistua keskusteluun vain 

epäsuorasti kaventaa kuitenkin demokratian perusperiaatteita. Jo Platon näki ongelmallise-

na retoriikan deliberoivan luonteen. Demokratia kärsii, jos siihen sisältyy liian paljon reto-

riikkaa ja liian vähän dialogia. Vaikka poliittisia kysymyksiä voidaan lähestyä retorisesti, 

se ei tarkoita, että suurella yleisöllä olisi mahdollisuutta siihen. Tapahtuvatko lopulta meitä 

kaikkia koskevat poliittiset päätökset vain pienessä piirissä poliittisen eliitin käsissä? Edus-

tajien puhe näyttäytyy siten ainoastaan monologeina, joilla tavoitellaan äänestäjäkunnan 

suosiota. (Chambers 2009, 323–324.) Tämän vuoksi on kritisoitu poliitikkojen etääntyneen 

tavallisesta kansasta. Suosiota kasvattaakseen poliitikot jalkautuvat kansan pariin, mikä on 

erityisesti nähtävissä vaalien aikaan. 

Palosen (2005, 145) mukaan poliittisissa kysymyksissä vaikuttavat retoriset käsitykset, 

mitkä asettavat tiedon, totuuden ja asiantuntemuksen kyseenalaisiksi. Kysymyksistä voi-

daan argumentoida loputtomiin puolesta ja vastaan, missä yhteydessä retoriikka suostutte-

lun ja vakuuttamisen oppina tulee kyseeseen, jotta päästään johonkin ratkaisuun. Jo Aristo-

teles (Retoriikka I, 13; 1357a 1-5) näki retoriikan tehtävänä kysymysten harkinnan tilan-

teessa, jossa ei ole tieteellistä tai lopullista vastausta. Enemmistöpäätös perustuu laajaan 

asian hyväksyntään, mutta vähemmistö voi edelleen käyttää kaikkia mahdollisia retorisia 

keinoja, jotta päätös purettaisiin. Parlamentaarinen retoriikka, jossa esitetään näkemyksiä 

sekä puolesta että vastaan mahdollistaa poliittisten ratkaisujen viivyttämisen tai niiden kii-

rehtimisen. (Palonen 2005, 145.) Seuraavassa luvussa 3 tutustutaan tarkemmin tutkielmani 

tavoitteeseen. 
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3 RETORIIKKA SOSIAALITYÖN TUTKIMUKSESSA 

Tutkielmani tieteenfilosofinen tausta-ajatus perustuu sosiaaliseen konstruktionismiin. Ber-

ger ja Luckmann (1966/1994) ymmärtävät sosiaalisen todellisuuden rakentuvan kielellises-

sä vuorovaikutuksessa. Sosiaalinen konstruktionismista alettiin puhua 1970-luvulla kielel-

lisen käänteen jälkeen, jolloin käytiin keskustelua tutkimuksen kohteesta ja menetelmistä. 

Käytännössä kielellinen käänne merkitsi tutkimuksellisen painopisteen muutosta kohti 

kieltä. Kieli on suhteellinen, tilannesidonnainen, käyttäjistä riippuvainen, seurauksia tuot-

tava ja sosiaalisesti merkittävä tekijä. Tekstiä analysoitaessa, kuten tässä tutkielmassa mi-

nisterin ja kansanedustajien puheenvuoroja, on olennaista, että se on itsessään tutkimus-

kohde, eikä pyritä löytämään sen takaa ”oikeaa” todellisuutta (Jokinen 1999, 38). (Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

3.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tässä tutkielmassa tarkastelen uuden sosiaalihuoltolain lähetekeskusteluvaihetta eduskun-

nassa. Sosiaalihuoltolain lähetekeskustelu käytiin 30.9.2014 pidetyssä täysistunnossa. Lä-

hetekeskustelu on kokonaisuudessaan esitetty pöytäkirjassa PTK 89/2014 vp, mikä on saa-

tavilla eduskunta-arkiston kautta. Pöytäkirjaan on kirjattu eduskunnassa käyty lähetekes-

kustelu sosiaalihuoltolaista ja eräistä siihen liittyvistä laista. Tutkimustehtäväni on selvittää 

millainen on sosiaalihuoltolain lähetekeskustelun retoriikka. Varsinaisia tutkimuskysy-

myksiä ovat: 

1) millaisia retorisia keinoja kansanedustajat ja peruspalveluministeri käyttävät,  

2) mikä on kansanedustajien ja peruspalveluministerin puheenvuorojen yleisösuhde, 

3) näkyykö oppositio- ja hallituspuolueen jäsenyys tai sukupuoli käytetyssä retoriikassa. 

Minua kiinnostaa tarkastella myös sitä, mitkä ovat keskeisimmät teemat eduskunnan lähe-

tekeskustelussa, ketkä ovat keskeisimmät puhujat ja nostetaanko poliittisia kysymyksiä 

esille. Sovellan analyysissäni Chaïm Perelmanin ja Lucie Olbrechts-Tytecan argumentaa-

tioteoriaa, Kari Palosen politiikan retoriikan tyypittelyitä sekä Matti Wibergin ja Antti 

Kouran näkemyksiä parlamenttikysymysten logiikasta. 

3.2 Aineistona eduskunnan lähetekeskustelu 

Lopullinen analysoitava aineistoni muodostui eduskunnan lähetekeskustelun pöytäkirjasta 

PTK 89/2014 vp. Lähetekeskustelussa käsiteltiin esitystä sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi 

siihen liittyviksi laeiksi. Lähetekeskustelun puheenvuorojen lukumäärät jokaisen kansan-
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edustajan mukaan on nähtävillä liitteessä 1. Tässä tutkielmassa en ole kiinnostunut lain 

säätämisen lopputuloksesta, vaan kansanedustajien puheenvuoroista ja niissä esiintyvistä 

väitteistä ja niiden perusteluista. Kansanedustajien puhe tarjoaa mielestäni hedelmällisen 

lähtökohdan soveltaa Perelmanin ja Olbrechts-Tytecan argumentaatioteoriaa. Lähetekes-

kustelussa käyty keskustelu on kirjattu ylös pöytäkirjaan. Pöytäkirja löytyy kokonaisuudes-

saan www.eduskunta.fi-sivuston arkistosta. Analyysini aluksi kopioin pöytäkirjan tekstin 

ja tallensin sen tekstitiedostona wordiin. Fontilla Times New Roman, koolla 12 ja rivivälil-

lä 1 tekstiä on kaiken kaikkiaan 46 sivua. 

Lähetekeskustelu käytiin syyskuun 30. päivänä vuonna 2014 Stubbin hallituksen 

(24.6.2014–29.5.2015) aikana. Hallituspuolueisiin kuuluivat aluksi kokoomus, SDP, RKP, 

vihreät ja kristillisdemokraatit. Vihreät erosivat hallituksesta 18.9.2014 jälkeen. Vihreät 

esittivät hallituksesta eron syyksi hallituksen hyväksymän Fennovoiman ydinluvan muu-

toksen, mutta hallituksen eroamisen syynä on voinut olla myös jokin muu asia. Lähetekes-

kustelun aikaan hallitukseen kuuluivat siis kokoomus, SDP, RKP ja kristillisdemokraatit. 

(www.eduskunta.fi, Tapiola 2014.) Analysoitavana kohteena lähetekeskustelu on tietynlai-

nen muodollinen rakennelma, jossa puhujat toimivat tietyn ennakkokäsityksen mukaisesti. 

Perelman ja Olbrechts-Tyteca (1958/1969, 19) ovat todenneet parlamenttikeskustelun ole-

van tietyntyylistä keskustelua. Puhujan pitää osoittaa puhujansa puhemiehelle. Puhuja saat-

taa yrittää vakuuttaa kaikki ne, jotka häntä kuuntelevat puhujan paikallaan, eduskunnan 

jäsenet ja jäsenet tämän ulkopuolella, aina julkiseen mielipiteeseen saakka. Seuraavaksi 

kuvaan lähetekeskustelun etenemisprosessia. 

Lähetekeskustelussa oli yhteensä 39 eri puhujaa, joista yksi puhuja oli peruspalveluminis-

teri Susanna Huovinen, kaksi varapuhemiestä, Pekka Ravi ja Anssi Joutsenlahti sekä loput 

puheenvuorot käyttivät kansanedustajat. Käytettyjä puheenvuoroja kuvaan kuvioiden muo-

dossa tarkemmin luvuissa 6-7. Lähetekeskustelussa käsiteltiin esitystä sosiaalihuoltolaiksi 

ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Kokonaisuudessaan esitys on nähtävillä 

www.eduskunta.fi-sivuston arkistossa, tunnisteena HE 164/2014. Peruspalveluministeri 

Huovinen esitteli sosiaalihuoltolain uudistuksen lähetekeskustelussa eduskunnalle. Vara-

puhemies Ravi johti koko keskustelua jakaen puheenvuoroja ja pitämällä huolen että puhu-

jat pysyivät puheenvuoron aikarajoissa. Toinen varapuhemies Joutsenlahti siirtyi johta-

maan keskustelua lähetekeskustelun loppupuolella. 
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Peruspalveluministerin puheenvuoron jälkeen varapuhemies jakoi kolmelle kansanedusta-

jalle puheenvuoron puhujalistan mukaisesti. Puhujina olivat sosiaalidemokraattien Mäkisa-

lo-Ropponen, perussuomalaisten Mäkipää ja kokoomuksen Wallinheimo. Puhujalistan 

puheenvuorot ovat laajempia puheenvuoroja kuin vastauspuheenvuorot, joihin siirryttiin 

lähetekeskustelussa seuraavaksi. Vastauspuheenvuoron maksimimitta on yksi minuutti. 

Vastauspuheenvuoroja oli kaiken kaikkiaan 19, minkä jälkeen äänessä oli peruspalvelumi-

nisteri, joka piti 5 minuutin mittaisen vastauspuheenvuoron. Vastauspuheenvuorossa Huo-

visella oli mahdollisuus vastata kansanedustajien esittämiin kysymyksiin. Tämä jälkeen 

jatkettiin vastauspuheenvuoroja, joita oli yhteensä 15. Lopuksi peruspalveluministeri piti 

vielä 5 minuuttia kestävän loppuyhteenvedon ja jäi seuraamaan loppukeskustelua, mutta 

poistui välillä paikalta. Tämän jälkeen siirryttiin puhujalistan mukaisiin puheenvuoroihin, 

joita oli 19 ja välissä 2 (vasemmiston Modig ja keskustan Peltokorpi) vastauspuheenvuo-

roa. Lähetekeskustelun nimenhuudosta oli poissa 44 kansanedustajaa. (www.eduskunta.fi). 

Koska analysoitava aineisto on kirjallinen esitys, puheenvuorojen tulkinnasta jäisi puuttu-

maan esimerkiksi äänenpainojen ja katseen suuntausten tarkastelu. Olen katsonut tarpeelli-

seksi katsoa täysistunnon verkkotallenteen, mikä on saatavilla www.eduskunta.fi-sivuston 

kautta kohdasta lakien säätäminen, mistä valitaan kohta täysistunto ja edelleen verkkolähe-

tysten tallenteet. Verkkolähetyksen katsominen mahdollistaa lisätulkintojen tekemisen, 

mitkä mahdollisesti jäisivät puuttumaan ainoastaan pöytäkirjaa tarkasteltaessa. Lähetekes-

kustelu kaikkine puheenvuoroineen kesti noin 2,5 tuntia. 

3.3 Aiempi tutkimus 

Uudesta retoriikasta ollaan oltu kiinnostuneita monilla tieteenaloilla, esimerkiksi antropo-

logiassa, filosofiassa, historian tutkimuksessa, kirjallisuuden tutkimuksessa, matematiikas-

sa, oikeustieteessä, politiikan tutkimuksessa, psykologiassa, retoriikassa, taloustieteellises-

sä tutkimuksessa ja teologiassa (Klamer & McCloskey Koistisen 2003, 59 mukaan). Kari 

Palonen (1997, 2) paikantaa retoriikan löytymisen Jyväskylän yliopistossa 1980–1990 tait-

teeseen. Esimerkiksi Jouko Salonen (1990), Pekka Korhonen (1992) ja Hilkka Summa 

(1989) olivat kiinnostuneita retorisista kysymyksenasetteluista. Summan (1989) väitöskirja 

paikantui sosiaalipolitiikan alueelle. Hän tutki väitöskirjassaan hyvinvointipolitiikkaa ja 

suunnitteluretoriikkaa ja sovelsi Perelmanin argumentaatioteoriaa suunnittelukäytännön 

analysoinnissa. Hänen johdostaan suomalaisessa keskustelussa painotetaan perelmanilaista 

retoriikkaa (Palonen 1997, 2). 
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Myös sosiaalityössä on tehty retoriikkaan liittyvää tutkimusta. Oman tutkielmani muotou-

tumisessa ovat olleet tukena esimerkiksi Kaisa Haapakosken (2006) ja Tiina Jauhiaisen 

(2004) pro gradut. Haapakoski analysoi retoriikka-analyysin avulla vuoden 2003 sosiaali-

työn kriisiä. Hänen teoreettisen viitekehyksen yhtenä osa-alueena oli Chaïm Perelmanin ja 

Lucie Olbrechts-Tytecan ajattelu, mihin keskityn myös omassa tutkielmassani. Haapakos-

ken aineisto koostui sanomalehtien ja sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö 

Talentia ry:n mielenilmaisua koskettavista kirjoituksista sekä eduskunta-arkiston teksteistä, 

mistä hän analysoi tekstien yleisösuhdetta, teksteissä esiintyviä arvoja ja käytettyjä argu-

mentointitekniikkoja. Tekstien yleisösuhde yleisimmin kohdistui päättäjätason suuntaan ja 

argumentointitekniikoissa korostuivat assosiatiiviset eli yhdistelevät tekniikat. Väitteet 

päätöksentekijöiden vaikutusvallasta ja sosiaalityön hyvyydestä rakennettiin kritiikittömäs-

ti. Arvoista puhututtivat rahat ja resurssit sekä asiakkaiden asema ja heikkojen auttaminen. 

Sosiaalityön kriisistä muodostui käsitys, että se voi kääntyä hyvään tai huonoon suuntaan. 

Jauhiainen (2004) tutki kuntouttavan työtoiminnan lakiesityksen käsittelyä eduskunnassa. 

Omassa tutkielmassani tukeudun myös eduskunta-aineistoon. Jauhiainen jäsenteli aineisto-

aan Chaïm Perelmanin retoriikkateorian pohjalta. Kansanedustajien puhe oli workfare-

tyylistä, missä korostui aktivointi. Keskustelussa löytyi myös humaanimpi puoli, missä 

tuotiin esille köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy. Muita oman tutkielmani kannalta olen-

naisia pro graduja ovat Leena Verkkosaari-Jatan (2004), Hanna Saaren (2009) ja Mari Par-

hialan pro gradut (2016). Verkkosaari-Jatta tarkasteli retoriikka-analyysin avulla lastensuo-

jelua, erityisesti huostaanottoa koskettavaa yleisönosastokirjoittelua Helsingin Sanomissa 

kevätkesällä 2000. Huostaanottokeskustelusta piirtyi kaksi vastakkaista näkemystä, toinen 

kritisoi huostaanottokäytäntöjä ja toinen puolusti niitä. Analyysin tuloksena Verkkosaari-

Jatta hahmotti kaksi argumentaatiopositiota ja niissä käytettyjä vaikuttamisen keinoja. Saa-

ri tutki palvelusetelilakiesitykseen liittyvää eduskuntakeskustelua Perelmanin argumentaa-

tioteorian ja teema-analyysin avulla. 

Parhiala tutki ehkäisevän lastensuojelun määrittymistä eduskunnan täysistunnon pöytäkir-

jassa. Teoreettinen viitekehys muodostui argumentaatioteoriasta ja poliittisesta retoriikasta. 

Aineistona on 30.9.2014 pidetyn istunnon pöytäkirja, mikä on sama aineisto, mitä itsekin 

aion käyttää. Täysistunnossa käsiteltiin uutta sosiaalihuoltolakia. Analyysissä yhdistettiin 

sisällönanalyysi ja aineistolähtöinen retorinen analyysi. Analyysissä tarkasteltiin mikro-, 

meso- ja makrotason toimijoita sekä käytettyjä retorisia keinoja. Pöytäkirjassa nousi esiin 

ongelma- ja huolipuhe sekä valtakamppailu. Ehkäisevän lastensuojelun perusteluissaan 
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kansanedustajat käyttivät arvoja, tavoitteita, taloutta, keinoja, prosesseja ja uhkia. Retori-

sista keinoista painottuivat numeerinen tai empiirinen määrällistäminen, konseksuksella 

vahvistaminen ja liittoutumisasteen säätely. Ehkäisevä lastensuojelu näyttäytyi laajana 

kokonaisuutena, missä on monia ulottuvuuksia ja keinovalikoimia. 

Arja Ahosen (2013) lisensiaatintutkimus käsitteli lapsen edun argumentaatiota sijaishuol-

lossa. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, miten sosiaalityöntekijä tekee kirjauksia 

yhteydenpidosta huostaanoton valmisteluvaiheessa. Ahonen ymmärsi dokumentoinnin 

argumentoinniksi. Ahonen käytti Chaïm Perelmanin analyysimenetelmää analysoidessaan 

sosiaalityöntekijän argumentaation yleisösuhdetta, mutta sovelsi myös Stephen Toulminin 

analyysimallia ja I. A. Richardsin analyysimenetelmää. Suvi Raitakarin (2006) väitöskirja 

keskittyi vuorovaikutuksellisuuden ja retoriikan analyysiin. Tarkasteltavana olivat nuorten 

tukiasumisyksikön moniammatilliset palaverit sekä nuorten tukisuunnitelmat. Tutkimusky-

symyksiä oli kaiken kaikkeaan neljä, mutta oman tutkielmani kannalta oli olennainen tut-

kimuskysymys 2: ”millaisilla retorisilla keinoilla tukisuunnitelmissa tuotetaan nuoren mi-

nuuksia (Raitakari 2006, 8)?” Keskeisimpiä vaikuttamiskeinoja olivat asiantuntijat, amma-

tilliset kategoriat, yksityiskohtainen tieto ja moraalinen tehtävä. 

Retoriikassa päähuomio on lausumien muotoilussa ja yleisösuhteessa, kun taas retorisessa 

diskurssianalyysissa kiinnitetään huomiota vuorovaikutukselliseen prosessiin, jossa kielen 

avulla tuotetaan kulttuurisia merkityksiä ja tulkintoja (katso Jokinen 1999, 47). Retorista 

diskurssianalyysia on sovellettu useissa pro graduissa (Pitkälä 2012; Nevalainen 2012; 

Leppänen 2014; Mero 2015; Tornberg 2016 ja Soronen 2016). Aino Kääriäinen (2003) on 

myös soveltanut väitöskirjassaan retorista diskurssianalyysia. Hänen aineistonsa muodostui 

20 huostaanotetun lapsen ja heidän perheidensä asiakirjoista vuosilta 1989–2000. Asiakir-

joista hahmottui dynaaminen kuva lastensuojelun sosiaalityöstä. Asiakirjat olivat moni-

äänisiä, mikä toi uskottavuutta ja mitä Kääriäinen piti yhtenä retorisena vaikuttamiskeino-

na. 

Retorista keinovalikoimaa käyttivät pro graduissaan myös Jenni Ruotsalainen (2010), Janni 

Kollanus (2013) ja Maria Pesola-Gallonen (2015). Ruotsalaisen pro gradun keskiössä oli 

uusi retoriikka. Retorisen keinovalikoiman avulla Ruotsalainen tarkasteli sosiaalityönteki-

jöiden dokumentointia psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Kollanus tutki sosiaalityönte-

kijöiden tekemiä kiireellisten sijoitusten päätöksiä Tampereen sosiaalipäivystyksessä ja 

niissä käytettyä retoriikkaa sekä vakuuttamisen keinoja. Pesola-Gallosen tutki pro gradus-



21 
 

saan Turun kaupungin avohuollon sosiaalityöntekijöiden ehkäisevän toimentulotuen pää-

tösten perustelujen vuorovaikutuksellisuutta ja retorisuutta. Hanna-Maija Laakso (2015) 

hyödynsi pro gradussaan uutta retoriikkaa. Hänen tutkimusaiheenaan olivat sosiaalityönte-

kijöiden tekemät tilannearviot mielenterveystyön näkökulmasta Espoon aikuissosiaalityön 

asiakkaista. Hän analysoi dokumenttien puhujia ja kohdeyleisöä sekä käytettyjä retorisia 

keinoja. 

Sukupuoli ja eduskuntakäsittely yhdistyivät esimerkiksi Susanna Lundströmin (2007) ja 

Ninna Nevankallion (2015) pro graduissa. Lundström käsitteli retorisen diskurssianalyysin 

keinoin eduskunnan keskustelua parisuhdelaista ja hedelmöityshoitolaista. Nevankallio 

sovelsi kriittistä diskurssianalyysiä, mihin yhdistyi myös retorisuus, kun hän tarkasteli 

eduskunnan perhekäsityksiä. Aineistona hänellä oli sukupuolineutraalia avioliittoaloitetta 

koskeva lähetekeskustelun pöytäkirja. 

3.4 Retoriikka analyysin lukutapana 

Retoriikkaa voidaan tutkimusmetodina soveltaa monella tavoin, sillä se ei ole tarkkarajai-

nen. Retoriikasta voidaan erotella sekä klassinen retoriikka että uusi retoriikka. Tukeudun 

analyysissani Perelmanin ja Olbrechts-Tytecan argumentaatioteoriaan. Pidän retoriikan 

soveltamista tutkielmassani mielekkäänä, sillä siitä voi muokata mieleisensä kokonaisuu-

den. Palosen mukaan (1997, 2) retoriikka on käyttökelpoinen tekstianalyyttisessa tutki-

muksessa, jossa kieli ymmärretään politiikan välineenä. Tämä sopii hyvin tutkielmani kon-

tekstiin, sillä tutkimusaineistona on eduskunnan pöytäkirja, joka käsittelee sosiaalihuolto-

lain lähetekeskustelua. Kansanedustajat ovat poliittisia toimijoita, jotka lähetekeskustelussa 

osoittavat puheensa puhemiehelle ja yrittävät vakuuttaa kaikki ne, jotka heitä kuuntelevat 

(katso Perelman ja Olbrechts-Tyteca 1958/1969, 19). Lähetekeskustelun puheenvuoroista 

voidaan erottaa policy- ja politikointiretoriikka (katso Palonen & Summa 1996, 11–12).  

Alasuutarin (2007, 157–164) mukaan retorista analyysia voidaan hyödyntää poliittisissa 

teksteissä, joiden tarkoituksena on vakuuttaa yleisönsä. Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 

(2006) ovat samoilla linjoilla. Heidän mukaansa retoriikalla tarkoitetaan yleisön vakuutta-

mista argumentoinnin avulla. Argumentoinnin tavoitteena on lisätä väitteen uskottavuutta 

ja siten saada yleisö sitoutumaan asiaan, samalla pyrkimyksenä on vähentää sen kanssa 

kilpailevien väittämien asemaa. Aineisto muodostaa kielellisen konstruktion, josta tarkas-

tellaan argumentointia tai politiikkaa. Tässä tutkielmassa tarkastellaan argumentointia eli 

niitä retorisia keinoja, joilla kansanedustajat yrittävät vakuuttaa yleisönsä. Tukeudun ana-
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lyysissäni Perelmanin ja Olbrects-Tytecan argumentaatioteoriaan. Perelman nimeää uuden 

retoriikan praktisen päättelyn tutkimiseksi eli siinä rakennetaan teoriaa siitä, miten arvo-

päätelmien uskottavuutta rakennetaan kielenkäytön avulla. (Summa 1996, 64).  

Summan (1989, 102) mukaan argumentaatioteoriaa voi soveltaa deskriptiona eli tarkastel-

laan todellista argumentointia tai preskriptiona eli tarkastellaan sitä, miten tulisi argumen-

toida. Tässä tutkielmassa sovellan deskriptiivistä näkökulmaa. Analyysini keskittyy tekstin 

tulkintaan uuden retoriikan avulla. Analyysini tavoitteena on tehdä näkyväksi kansanedus-

tajien käyttämää retoriikkaa eduskunnassa. Retorisessa analyysissa ollaan kiinnostuneita 

sekä argumentin asiasisällöstä että kielellisen ilmiasun erittelystä (Kakkuri-Knuuttila 2004, 

234). Sovellan retorisessa luennassa perelmanilaista jaottelua kvasiloogisiin, todellisuuden 

rakennetta perustuviin ja sitä luoviin argumentteihin sekä käsittely-erottuihin (katso alalu-

ku 4.3).  

Tutkielmani tarkempana kontekstina on eduskunnan lähetekeskustelu. Eduskunnassa esiin-

tyvät puheenvuorot voidaan katsoa lukeutuvan poliittisen julkisuuden areenalle. Herkman 

(2011) on hahmotellut julkisuusteorioiden pohjalta mallin julkisuuden eri osa-alueista. 

Karkeasti jaotellen julkisuus käsittää poliittisen ja kulttuurisen julkisuuden. Käytännössä 

rajat eivät ole kuitenkaan selvärajaisia, vaan ne limittyvät toisiinsa. Poliittinen julkisuus 

merkitsee poliittista toimintaa, kansalaisliikkeiden toimintaa ja aktivismia sekä järjestöpo-

litiikkaa. Perinteisiksi mielletyt eduskuntapuheet ovat osa poliittista julkisuutta. Uudenlais-

ta poliittista julkisuutta edustavat internetin keskustelupalstojen keskustelut poliittisista 

kysymyksistä. (Herkman 2011, 84–87.) Olen pohtinut lähetekeskustelun erityispiirteitä 

tarkemmin alaluvussa 2.4. 

Peruspalveluministerin ja kansanedustajien puheenvuorot on kirjoitettu ylös pöytäkirjaan, 

mutta ulkopuolelle jää esimerkiksi puheen äänensävyt ja äänenpainot. Kuten Jokinen 

(1999, 126) toteaa, retorisen analyysina tavoitteena ei ole etsiä totuutta, vaan kuvata niitä 

retorisia keinoja, joita argumentoijat käyttävät. Tutkielma itsessään on tutkijan luoma kon-

struktio. Kieli on apuväline siinä, miten todellisuutta tulkitaan. Argumentointi on myös 

sosiaalista toimintaa, missä kehitellään ihmisten välistä kommunikaatiota. Seuraavaksi 

kuvaan analyysini etenemistä. 

3.5 Retoriikka-analyysin toteuttaminen 

Aloitin analyysin lukemalla muutaman kerran lävitse koko tekstin. Olin kopioinut pöytä-

kirjan tekstitiedostoon, mitä oli kaiken kaikkiaan 46 sivua. Merkitsin värein tutkimusky-
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symysteni kannalta olennaisia kohtia aineistosta. Aloitin analyysin hahmottelemalla teks-

tissä esiintyvää retoriikkaa. Kävin läpi kansanedustajien ja peruspalveluministerin puheen-

vuorot ja niissä esiintyvät argumentaation tekniikat. Argumentaation tekniikoilla tarkoitan 

Perelmanin ja Olbrects-Tytecan (1958/1969) argumentaatioteorian mukaisia retorisia kei-

noja, jotka voidaan jakaa assosiatiivisiin eli yhdisteleviin tekniikkoihin ja dissosiatiivisiin 

eli erotteleviin tekniikkoihin. Yhdisteleviä tekniikoita ovat kvasiloogiset argumentit, jotka 

muistuttavat matemaattista päättelyä. Todellisuuden rakennetta luovat tai niihin perustuvat 

argumentit voidaan jakaa esimerkiksi peräkkäisyys- tai rinnakkaisuussiteisiin perustuviin 

argumentteihin. Todellisuuden rakennetta luovia tai siihen perustuvia argumentteja ovat 

annetusta tilanteesta tehty esimerkki, havainnollistus tai malli sekä analogiat ja metaforat. 

Neljäs, erottelutekniikka eli käsite-erottelut merkitsee ilmiö- ja todellisuus-parin erottamis-

ta toisistaan. (Perelman 1977/1996, 58–59, 61; Summa 1996, 70–71.) Tarkemmin Perel-

manin argumentaatioteorian mukaisista retorisista keinoista voi lukea alaluvusta 4.3. Olen 

kuvannut lähetekeskustelun Perelmanin teorian mukaisia retorisia keinoja tulosluvun ala-

luvussa 5.2. Alaluvussa 5.3 olen kuvannut muita havaitsemiani retorisia keinoja. 

Kiinnitän argumentointien muotoilujen ohella huomiota myös yleisösuhteen tarkasteluun. 

Jokisen (1999, 50) mukaan retoriikassa tutkimuskohteena on lausumien rakentumisen ohel-

la lausumien suhde oletettuun yleisöönsä. Perelmanin ja Olbrechts-Tytecan argumentaatio-

teorian mukaista yleisösuhdetta olen kuvannut alaluvussa 4.3. Yleisösuhde on puhujan 

mielessä luomansa konstruktio. Puhuja suuntaa puheensa heihin, jotka hän haluaa puheel-

laan vakuuttaa tai suostuteltua puolelleen. Perelman erottelee kaksi eri yleisöä, universaali-

yleisön ja erityisyleisön. Universaaliyleisöllä tarkoitetaan ketä tahansa arvostelukykyistä 

henkilöä, jolla on kyky seurata argumentaatiota. Universaaliyleisön kohdalla voidaan ve-

dota yleispäteviin arvoihin, totuuksiin ja tosiseikkoihin, mutta myös terveeseen järkeen, 

itsestäänselvyyksiin, intuitioon tai yleiseen mielipiteeseen. Erityisyleisö, joka on rajattu 

joukko, tunnetaan käsiteltävän aiheen suhteen paremmin. Erityisyleisön kohdalla vedotaan 

vallitseviin väitteisiin ja menetelmiin eli aksioomiin. Erityisyleisöä voidaan lähestyä myös 

kysymys-vastaus–tekniikan avulla. (Perelman 1977/1996, 16, 21–25; Perelman & Ol-

brechts-Tyteca 1958/1969, 28–35; Summa 1996, 67–69; Summa 1989, 103.) Pidin ylei-

sösuhteen analyysin aikana mielessä kysymyksen kenet kansanedustaja tai ministeri haluaa 

puheellaan vakuuttaa eli kenelle puheenvuoro on suunnattu. Summan (1989, 109) mukaan 

parlamentaarisessa puheessa kohdejoukko ei välttämättä ole konkreettisesti läsnä, vaan se 
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voi kohdistua esimerkiksi potentiaalisiin äänestäjiin. Yleisösuhteen analyysin tulokset olen 

kuvannut alaluvussa 5.3. 

Lopuksi tein retorisia havaintoja oppositio- ja hallitusasetelmasta sekä sukupuolesta. Tu-

lokset olen raportoinut luvuissa 6 ja 7. Jäsennyksissä olen hyödyntänyt retoriikan tyypitte-

lyitä ja parlamenttikysymysten logiikkaa (katso Palonen & Summa 1996, 11–12; Wiberg & 

Koura 1996, 197–218.) Palosen ja Summan (1996, 11–12) mukaan politiikan retoriikka 

voidaan jakaa eri tyyppeihin. Tässä tutkielmassa kiinnitän huomiota policy- ja politikointi-

retoriikkaan. Policy-retoriikka merkitsee jonkin poliittisen linjan valitsemista, mille on 

tyypillistä pysyvyys. Politikointiretoriikassa on enemmän liikkumisen varaa, jolloin kiin-

nostuksenkohteena ei ole asiakysymys, vaan retoriset strategiat ja tyylit. Parlamenttikysy-

mysten logiikan tarkastelu tuo esille sen adversiaalisen luonteen eli vastapuolen elämän 

hankaloittamisen (Wiberg & Koura 1996, 215). 
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4 RETORIIKKA 

Käsitteenä retoriikka määritellään opiksi siitä, miten puhutun tai kirjoitetun kielen avulla 

saadaan yleisö vakuuttumaan ja suostuteltua esitetyn väitteen puolelle. Retoriikassa pyri-

tään vakuuttamaan yleisö jonkin argumentin pätevyydestä ja samaan yleisö sitoutumaan 

siihen. Retoriikasta voidaan erottaa kolme tasoa. Tarkastelun kohteena voi olla esitysten tai 

puheiden retoriikka, argumentoinnin retoriikka tai kielikuvien ja trooppien retoriikka. Täs-

sä tutkielmassa keskityn argumentointiin eli siihen miten argumenttien avulla pyritään 

vahvistamaan tai muuttamaan yleisön käsityksiä esitetystä asiasta. Chaïm Perelman ja 

Stephen Toulmin käynnistivät argumentointia painottavan retoriikkatutkimuksen. Perel-

manin teoriaa voidaan soveltaa kahdella tavalla, deskriptiona eli tarkastellaan todellista 

argumentointia tai preskriptiona eli tarkastellaan sitä, miten tulisi argumentoida. (Palonen 

& Summa 1996, 23, 10–11; Jokinen 1999, 46; Summa 1989, 102.) 

4.1 Retoriikka ja politiikka  

Palosen (1997, 2) mukaan retoriikkaa voidaan hyödyntää tekstianalyyttisessä tutkimukses-

sa, jossa fokuksena on kielen ymmärtäminen politiikan välineenä, yhtenä ulottuvuutena 

tilan, ajan ja toiminnan rinnalla. Palosen näkökulma politiikkaan on teoria- ja käsitehistori-

allinen (Ahonen 2005, 89). Politiikkaa voidaan tyypitellä poliittisen toiminnan perspektii-

vistä, jolloin se voidaan jakaa policy-, politikointi-, polity- ja politisointiretoriikoiksi. Jon-

kin yhteisen poliittisen linjan valinta monista vaihtoehdoista on esimerkki policy-

retoriikasta. Policy on jotakin suhteellisen pysyvää, mitä on vaikeaa muuttaa. Politikointi-

retoriikassa asiakysymykset jäävät toisarvoisiksi, kun taito toimia poliittisissa tilanteissa 

nousee tärkeämmäksi (vertaa Wiberg & Koura 1996, 197–218 mukaan parlamenttikysy-

mykset strategisena toimintana). Yhteisen linjan valitseminen nähdään vain uutena kään-

teenä kamppailussa, esimerkkinä poliittisten asetelmien uudelleenryhmittymisistä. Huo-

miota kiinnitetään politikoinnin retorisiin strategioihin ja tyyleihin sekä kampanjatilantei-

den retoriikan erityispiirteisiin. Polity-retoriikka voidaan pelkistää vakiintuneiksi toiminta-

tavoiksi, normeiksi ja rakenteiksi, mitkä näkyvät esimerkiksi valtio- ja puoluesäännöissä, 

poliittisissa ohjelmissa ja puhekäytännöissä. Polity-retoriikan tutkimuskohteena voi olla 

sanastot, symboliikat tai vakiintuneet diskurssit. Toiminnan pelivaran osoittaminen ja sen 

avaaminen kuuluu politisointiretoriikkaan. Sen tutkimuskohteena voivat olla käsitteet, ni-

met ja luokitukset. Politisointiretoriikan tavoitteena on osoittaa historiallinen, ajallinen ja 

katkoksellinen ulottuvuus, josta esimerkkinä vaihtoehtoiset politiikan muodot tai luonnolli-

suuden kiistäminen mies-nais–jaottelusta. Etenkin policy- ja politikointiretoriikan näen 
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tutkielmani kannalta olevan käyttöarvoa. (Palonen 1997, 2; Palonen & Summa 1996, 11–

12.)  

Tutkimusmetodina retoriikka ei ole tarkkarajainen, vaan sitä voidaan soveltaa monella ta-

voin. Retoriikan tutkimus niin kuin tutkimus yleensäkin käsittää jonkin tietyn näkökulman 

valinnan ja aineiston analysoimisen tästä näkökulmasta. Politiikan tutkimisessa retoriikkaa 

voidaan käyttää tutkimusmetodina tai aspektina tutkimuskohteesta. Suomalaisessa tutki-

muskeskustelussa retoriikkaa on pidetty uusimpana metodina hermeneutiikan, semiotiikan 

ja diskurssianalyysin jälkeen. Palonen pitää tärkeänä perehtymistä retoriikan historiaan, 

mikä lisää ymmärtämystä klassisen retoriikan moraalifilosofiaa ja poliittista teoriaa kosket-

tavista sitoumuksista, mitä tarkastellaan seuraavaksi. (Palonen 1997, 2–3, 63, 75, 163, 

177.) 

4.2 Retoriikan alkujuuret 

Klassisesta retoriikasta puhuttaessa tavallisesti viitataan antiikin Ateenaan. Retoriikka 

ymmärrettiin opiksi siitä, miten puheen keinoin saatiin asia esitettyä vakuuttavasti ja ylei-

söä suostuttelevasti. Klassinen retoriikka muotoutui sofistien ja filosofien välisten keskus-

telun kautta. Platon (n. 429–347 eKr.) oli idealistinen filosofi, joka kritisoi voimakkaasti 

sofistien puhetaito-oppeja. Hänen mukaansa puheen tarkoituksena oli etsiä hyvää, oikeaa ja 

totta, ei pyrkiä sofistien tapaan vaikuttavaan puheeseen. Aristoteles (382–322 eKr.) oli 

kiinnostunut päättelystä ja argumentaatiosta. Aristoteles vetosi järkeen todistelun ja har-

kinnan muotona ja loogiseen argumentaatioon, mistä lähtökohdista rakensi teoriaa retorii-

kasta. (Haapanen 1996, 23, 25–27.) Aristoteleen Retoriikka-teoksessa (katso Retoriikka I-

III) on yleisen kommunikaatioteorian lähtökohtia:  

”puheen päämäärä on vaikuttaa kansankokouksen osanottajien tai oikeusis-

tuimen tuomarien käsityksiin tai ylistää tai moittia kohdettaan” (Haapanen 

1996, 29–30). 

Lähtökohdista saattaa tunnistaa Aristoteleen puheen kolme lajia, joita ovat poliittinen, epi-

deiktinen ja oikeudellinen puhe (Retoriikka I, 16; 1358b 6-13). Varsinaisesti Ciceron (106–

43 eKr.) aikana retoriikka eli huippuhetkiään. Ciceron kiinnostus puhetaitoon oli laaja-

alaisempi kuin Aristoteleella. Aristoteleen ja Ciceron ajatukset eroavat selkeimmin puhu-

jan luonteen ja tunteiden merkitysten kohdalla, sillä nämä olivat etenkin Cicerolle tärkeitä 

alueita pelkän päättelyn sijaan. (Haapanen 1996, 23, 27–29, 34–35.)  
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Kun poliittinen demokratia rappeutui Roomassa, retoriikka kapeutui opiksi tyylistä ja 

esiintymistaidosta. Valistusajattelun vakiintuminen laski retoriikan arvostusta ja retoriikan 

opettaminen omana tiedonalanaan rappeutui. Retoriikasta kiinnostuttiin uudelleen 1950-

luvulla. Uuden retoriikan keskeisimpinä teoreetikkoina pidetään Kenneth Burkea, Chaïm 

Perelmania ja Stephen Toulminia. Perelmania ja Toulmania kiinnostivat argumentointi ja 

Burkea inhimillisen toiminnan yleiset ehdot ja perusteet. Summan (1996, 52) mukaan 

suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa Burke ja Perelman ovat tutumpia kuin 

Toulman. Tässä yhteydessä tutustutaan kuitenkin tarkemmin ainoastaan Perelmaniin, sillä 

pro gradussani keskityn juuri argumentointiin. (Summa 1989, 91–92, 100; Summa 1996, 

51–52.) 

4.3 Chaïm Perelmanin argumentaatioteoria 

1900-luvun argumentaation tutkimus on yhdistänyt humanisteja ja filosofeja. Moderni re-

toriikan tutkimus pohjautuu pääasiassa filosofeihin, joista yksi on filosofian professori 

Chaïm Perelman (1912–1984). Hän oli syntynyt Puolassa, mutta hänen perheensä muutti 

Belgiaan, missä hän aloitti retoriikan opintonsa. Perelman oli alkuperäiseltä koulutuksel-

taan oikeustieteilijä, mikä näkyi hänen koko retoriikkaa ja argumentaatiota koskettavassa 

tuotannossaan. Perelman yhdisteli filosofisia intressejään lakia ja retoriikkaa käsitteleviin 

teksteihinsä, mutta keskittyi yksinkertaisesti argumentaatioon. Hänen kuuluisimpiin teok-

siinsa lukeutuvat vuonna 1958 ilmestynyt Traité de l'argumentation: La nouvelle rhétori-

que, minkä hän kirjoitti yhdessä Lucie Olbrechts-Tytecan kanssa. Teos julkaistiin ensin 

ranskaksi ja vuonna 1969 englanniksi. Teoksen jatko-osa L'empire rhétorique julkaistiin 

vuonna 1977. Ensimmäisessä osassa hän keskittyi Olbrechts-Tytecan kanssa tekstien tut-

kimiseen aiempien antiikin puheen tutkimisen esikuvien sijaan. Perelmania ja Olbrechts-

Tytecaa kiinnostivat kielen tutkiminen tekniikkana, joka pyrkii suostuttelemaan ja vakuut-

tamaan. (Summa 1989, 100; Foss, Foss & Trapp 2002, 82–84; Perelman & Olbrechts-

Tyteca 1958/1969, 6, 8; Palonen 1997, 91; Summa 1996, 62–64.) 

Lähtökohtana Perelmanin teorialle on suoraviivaisen kartesiolaisen logiikan hylkääminen. 

Argumentaatio on monimerkityksistä, sillä se perustuu inhimilliseen kieleen. Logiikka 

pelkästään on riittämätön esimerkiksi uskomusten tai arvoasetelmien perusteiden selittämi-

sen suhteen. Argumentaation avulla pyritään vähentämään tai vahvistamaan jonkin väitteen 

uskottavuutta. Jonkin arvoasetelman järjellisyyden tarkastelu perustuu sitä puoltavien ja 

vastustavien kannanottojen tutkimiseen sekä siihen miten jonkin katsantokannan legitiimi-

ys on saavutettu. Perelmanin mukaan uusi retoriikka on praktisen päättelyn tutkimista eli 
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pyrkimyksenä on rakentaa teoria siitä, miten kielenkäytön avulla rakennetaan arvopäätel-

mien uskottavuutta. Näkökulma korostaa retoriikkaa logiikan sijaan. Teoriassa tarkastel-

laan väittelytekniikoiden lisäksi argumentoijan ja yleisön välistä suhdetta sekä argumen-

toinnissa ilmeneviä arvoulottuvuuksia. (Summa 1989, 100–101; Summa 1996, 62–64; Foss 

ym. 2001, 86.) 

Perelmanin teoriaa voidaan tarkastella Aristoteleen ajattelunkin pohjalta. Aristoteles jakoi 

vaikutuskeinot kolmeen lajiin (Retoriikka I, 11; 1356a 1–5; Retoriikka III, 117; 1403b 5-

10). Kreikankielinen sana logos viittaa argumentin asiasisältöön, argumenttien avulla pu-

hujan on mahdollista vedota järkeen. Eetos-sana sen sijaan viittaa puhujan uskottavuuteen, 

millä tavoin puhuja ilmentää omaa luonnettaan. Pathos tai paatos merkitsee yleisön tunne-

tilaa, mikä vaikuttaa puhujan argumenttien arviointiin. (Haapanen 1996, 31.) 

Useat kirjoittavat, kuten Palonen (1997), Dryzek (2010), Chambers (2009), Rieke ja muut 

(2009), ovat lähestyneet Aristoteleen kolmijakoa erilaisilla käsitteillä. Palonen (1997, 107) 

näkee toimijan eli retorin olevan eetos, yleisön olevan paatos ja logos on argumentti, min-

kä avulla toimija pyrkii vakuuttamaan yleisönsä. Dryzek (2010, 320) jakaa vakuuttamisen 

osat argumenttiin, puhujan hyveeseen ja tunteeseen. Chambersin (2009, 335) mukaan nä-

mä kolme ulottuvuutta vaikuttavat siihen, miten yleisö saadaan suostuteltua puolelleen, 

pelkkä logos itsessään ei esimerkiksi riitä tähän. Rieke ja muut (2009, 23) lähestyvät Aris-

toteleen ethos, pathos ja logos-jakoa kriittisen päätöksenteon näkökulmasta. He näkevät 

kolmijaon retorisen todisteen (rhetorical proof) käsitteen avulla. Heidän mukaansa käsite 

on monitahoisempi kuin pelkkä tieteellisen todisteen käsite (scientific proof), mutta sisäl-

tää itsessään ajatuksen siitä. (Rieke ym. 2009, 23.) 

Yleisösuhde 

Argumentaatio tapahtuu vuorovaikutuksessa puhujan ja yleisön välillä, ei siis koskaan tyh-

jiössä. Argumentit suunnataan yleisöstä niihin, jotka halutaan saada esitetyn väitteen kan-

nalle. Perelmanin mukaan vakuuttamisessa ja suostuttelussa (convince and persuasion) ei 

ole kyse objektiivisuudesta tai subjektiivisuudesta, eikä järkeen tai tunteisiin vetoamisesta, 

vaan puhujan yleisökäsityksen erosta. Yleisö on argumentoijan mielessään muodostama 

konstruktio. Perelman jakaa yleisön edelleen määrittelemättömään ja määriteltyyn ylei-

söön. Ensin mainitun eli universaaliyleisön koostumusta ei tiedetä, se voi koostua kenestä 

tahansa arvostelukykyisestä henkilöstä, jolla on kyky seurata argumentaatiota. Universaa-

liyleisön kohdalla pyritään löytämään yleispäteviä arvoja, totuuksia ja tosiseikkoja sekä 
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vedotaan terveeseen järkeen, intuitioon, itsestäänselvyyksiin tai yleiseen mielipiteeseen. 

Vastakohdan eli erityisyleisön kohdalla yleisö tunnetaan käsiteltävän aiheen suhteen pa-

remmin. Heidän kohdallaan vedotaan aksioomiin eli vallitseviin väitteisiin ja menetelmiin. 

Erityisyleisöä voidaan lähestyä dialogin avulla, esittämällä kysymyksiä ja saamalla vasta-

uksia niihin. Suostuttelua sovelletaan erityisyleisölle, vakuuttamista universaaliyleisölle. 

(Perelman 1977/1996, 16, 21–25; Perelman & Olbrechts-Tyteca 1958/1969, 28–35; Sum-

ma 1996, 67–69; Summa 1989, 103; Foss ym. 2002, 87–89.) 

Esisopimukset 

Perelmanin argumentaatioteoriassa pääosassa on vakuuttamisen keinojen tarkastelu, mikä 

jakaantuu kahteen osaan, argumentoinnin lähtökohtiin ja argumentoinnin tekniikkoihin. 

Argumentoinnin lähtökohdissa kiinnitetään huomio premisseihin. Premissit eli julkilausu-

mattomat esisopimukset pitävät sisällään käsityksen siitä, miten puhujan tai kirjoittajan 

kannattaa lähestyä yleisöä ja mitä ei argumentoinnin edetessä oleteta kyseenalaistettavan. 

Premisseille pyritään samaan riittävä hyväksyntä, jotta se voidaan siirtää koskettamaan 

myös johtopäätöksiä. (Perelman 1977/1996, 28; Summa 1996, 69–70; Foss ym. 2002, 90.) 

Premissit voidaan jakaa todellisuutta koskeviin: tosiseikat, totuudet ja otaksumat (facts, 

truths and presumptions) ja suotavuutta koskeviin lähtökohtiin: arvot, hierarkiat ja päätte-

lysäännöt (values, hierarchies and loci of preferable). Faktoina pidetään tosiasiapäätelmiä, 

jotka universaaliyleisö hyväksyy. Ne kohdistuvat tiettyyn asiaan, kun taas totuudet kosket-

tavat laajempia yhteyksiä, kuten tieteellisiä teorioita tai filosofia ja uskonnollisia käsitteitä. 

Tosiseikkoja tai totuuksia voidaan kyseenalaistaa, mutta se on vaikeaa ilman päteviä perus-

teluja. Totena pidetty asia voidaan varmimmin kyseenalaistaa tekemällä se yhteensopimat-

tomaksi sitä varmemmin koettujen totuuksien kanssa. Otaksumat merkitsevät sitä, mikä on 

normaalia ja todennäköistä toimintaa jossakin tilanteessa arkijärjen ja yhteisen kokemuk-

sen mukaan. (Perelman 1977/1996, 30–32; Perelman & Olbrechts-Tyteca 1958/1969, 65–

74; Foss ym. 2002, 90–92.) 

Abstraktit ja yleisessä muodossa esitetyt arvot, kuten hyvyys, kauneus, totuus ja oikeus 

ovat yleispäteviä, kun niitä ei pyritä täsmentämään ja soveltamaan johonkin konkreettiseen 

tilanteeseen. Täsmentämisellä vastataan erityisyleisön intresseihin. Yleispäteviä arvoja 

käytetään suostuttelukeinoina, jotta saavutettaisiin yksimielisyys yksittäistapauksissa. Ar-

vot voidaan jakaa konkreettisiin (kohdistuvat persoonaan, instituutioon tai objektiin), esi-

merkiksi Ranska, kirkko, velvollisuus, täsmällisyys, uskollisuus, solidaarisuus ja järjestys 
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sekä abstrakteihin arvoihin (eivät kohdistu tiettyyn persoonaan tai instituutioon), esimer-

kiksi oikeus ja totuus. Konservatiiviset yhteisöt soveltavat yleisemmin konkreettisia arvoja, 

abstrakteja arvoja käytetään yhteiskunnallisessa kritiikissä, mitkä perustuvat kumoukselli-

suudelle ja muutosvaatimuksille. (Perelman 1977/1996, 34, 36; Perelman & Olbrechts-

Tyteca 1958/1969, 74–79; Foss ym. 2002, 92–93.) 

Hierarkiat ovat käyttökelpoisia esimerkiksi silloin kun kaksi arvoa ovat vastakkain ja toi-

nen on valittava. Hierarkiat voivat olla konkreettisia tai abstrakteja sekä homegeenisiä tai 

heterogeenisiä, esimerkiksi ihmisten ylivertaisuus eläimiin nähden tai jumalien ihmisiin 

nähden sekä ihmiset tavaroihin nähden. Hierarkiat voivat liittyä myös määrään, jotakin on 

enemmän tai vähemmän. Topos- eli päättelysäännöt rinnastuvat otaksumiin. Päättelysään-

nöistä voidaan erotella yleiset ja erityiset sekä määrään ja laatuun liittyvät säännöt. Päätte-

lysäännöt voivat perustua järjestykseen, olemukseen, olemassaoloon tai henkilöön. Päätte-

lysääntöjä voidaan esimerkiksi soveltaa tilanteissa, joissa puhuja olettaa yleisön sitoumuk-

siensa tai ammattinsa vuoksi hyväksyvän tietynlaiset väitteet. (Foss ym. 2002, 93–94; Pe-

relman 1977/1996, 38–39; Perelman & Olbrechts-Tyteca 1958/1969, 74–77, 80–95; Sum-

ma 1989, 105–106.) 

Retoriset keinot 

Perelman on jakanut argumentaatiotekniikoita kolmeen erilaiseen sidostyyppiin. As-

sosiatiivisia eli yhdisteleviä tekniikoita (techniques of liaison) ovat kvasiloogiset argumen-

tit, todellisuuden rakenteeseen perustuvat argumentit sekä todellisuuden rakennetta luovat 

tai niihin perustuvat argumentit. Sidosmuotoiset argumentit mahdollistavat premissejä 

koskettavan hyväksynnän siirtämisen myös johtopäätöksiä koskeviksi. Lisäksi neljäntenä 

keinona ovat dissosiatiiviset tekniikat (techniques of dissociation) eli erottelut ja vastak-

kainasettelut, jolloin erotetaan esimerkiksi näennäinen ja todellinen puoli tarkasteltavasta 

ilmiöstä. Erottelemalla eri tekijöitä, saadaan näkyväksi kielen ja vakiintuneen perinteen 

sitomia yhdistelmiä. (Perelman 1977/1996, 58–59, 61; Summa 1996, 70–71; Foss ym. 

2002, 97–104.)  

Perelman on kuvannut tarkemmin kvasiloogisia argumentteja (quasi-logical arguments), 

jotka muistuttavat päättelyltään matematiikkaa tai logiikkaa. Hän on jaotellut niitä edelleen 

viiteen pääkohtaan: 1) ristiriita ja yhteensopimattomuus, 2) samuus, määritelmät, analyysi 

ja tautologia, 3) vastavuoroisuus ja oikeudenmukaisuus, 4) transitiivisuus, sisältyminen ja 

jakaminen sekä 5) mitat, painot ja todennäköisyys. Yhteensopimattomuus syntyy tilantees-
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sa, jolloin esitetään lausuma ja sen kielto eli ristiriita. Käytännössä on tehtävä valinta kah-

den väitteen väliltä. Sitä saatetaan soveltaa naurunalaiseksi saattamiseen, mikä on tehokas 

argumentaation keino. Kompromissit ovat edellisen vastakohta. Diplomaattisessa asentees-

sa varotaan törmäämästä yhteensopimattomuuteen, muita keinoja on olla käytännöllinen tai 

looginen. (Perelman 1977/1996, 69–92; Perelman & Olbrechts-Tyteca 1958/1969, 193, 

195–201¸ 206; Foss ym. 2002, 97–98.) 

Samuuden argumentatiivisuus merkitsee määritelmää, jossa samaistetaan toisiinsa määri-

telty ja määrittelijä. Määritelmätyyppejä on neljä: normatiivisessa määritelmässä säädetään 

termin käyttötapa, deskriptiivisessä määritelmässä kuvataan sen tavanomaista käyttöä, tii-

vistetyssä määritelmässä esitetään edellä mainitun määritelmän olennaiset tekijät sekä se-

kamääritelmässä yhdistellään kaikkia edellisiä tyyppejä. Tautologioita ovat sen sijaan esi-

merkiksi seuraavat lausahdukset: ”bisnes on bisnestä” tai ”pojat ovat poikia”. (Perelman 

1977/1996, 70–74; Perelman & Olbrechts-Tyteca 1958/1969, 210–218.) 

Vastavuoroisuus tarkoittaa sitä, että kaksi tilannetta tai oliota samaistetaan toisiinsa ja niitä 

tulee kohdella samalla tavoin. Esimerkiksi yhdenvertaisuus-laki on sovellutus kyseisenkal-

taisesta tilanteesta. Transitiivisuudessa on kyse suhteesta, joka on ensimmäisen ja toisen 

jäsenen välillä ja toisen ja kolmannen välillä, mistä seuraa, että suhde on myös ensimmäi-

sen ja kolmannen jäsenen välillä. Yhdenvertaisuus, paremmuus, inkluusio ja syntyperä 

ovat myös transitiivisia samoin kuin suurempi kuin, painavampi kuin ja leveämpi kuin. 

Dilemmassa valitaan kahdesta ei-toivotusta seurauksesta pienempi paha. Kvasiloogisessa 

argumentoinnissa vertailu perustuu näennäiseen mittaamiseen ja punnitsemiseen, mikä 

voidaan tarvittaessa kuitenkin tarkistaa. Esimerkkinä sanonnoista ovat: ”hänen poskensa 

ovat punaiset kuin omena” ja ”Pariisissa on kolme kertaa enemmän asukkaita kuin Brysse-

lissä.” Tarkoituksena on ensisijassa vakuuttaa, mutta välillä suhteellisen koon ilmaisemi-

nen on tehokkaampi keino kuin tarkan määrän ilmaiseminen. Vertailukohdetta voidaan 

käyttää myös vähättelyyn. (Perelman 1977/1996, 76, 78, 81, 84–89; Perelman & Ol-

brechts-Tyteca 1958/1969, 218–220, 227–231; 242–247.) 

Kvasiloogiset argumentit ovat usein riittämättömiä vakuuttamaan kuulijoita, jolloin argu-

mentaatiota täydennetään todellisuuden rakenteeseen nojaavien argumenttien (arguments 

based on the structure of reality) avulla. Todellisuuden rakenteeseen nojaavat argumentit 

voidaan jakaa 1) peräkkäisyyssiteisiin, 2) rinnakkaisuussiteisiin sekä 3) symboliseen sitee-

seen, kaksoishierarkioihin ja järjestyseroihin. Peräkkäisyyssiteet koskettavat saman tason 
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ilmiöitä, kuten syy- ja seuraussuhteita ja rinnakkaisuussiteet eri tasojen asioita, kuten hen-

kilön ja hänen tekojensa välistä suhdetta (esimerkiksi maine). Argumentaatiota voidaan 

kehitellä vaiheittain, jolloin pyritään saamaan yleisön hyväksyntä A:sta D:hen, hyväksyt-

tämällä ensin B, sitten C ja lopuksi D. Rinnakkaisuussiteisiin liittyy esimerkiksi auktori-

teettiin vetoava argumentointi, jolloin ryhmän nauttiman arvostuksen avulla pyritään saa-

maan hyväksyntää väitteelle. Auktoriteettiin vedotaan mielipiteiden ja arvoasetelmien 

kohdalla. Sillä on merkitystä tilanteessa, jossa puuttuu todistamiskelpoinen totuus. Aukto-

riteettina voi olla yleinen mielipide tai persoonaton asia, kuten oppi, uskonto tai fysiikka 

tai myös erikseen nimetty henkilö. Symbolinen side on teko, joka koskettaa symboloitua 

asiaa, esimerkkinä lippuun sylkeminen, mikä merkitsee kyseisen maan häpäisemistä. Kak-

soishierarkia-argumentista on esimerkkinä lausuma: ”henkilö on toista pidempi, hänellä on 

myös pidemmät jalat.” Moraalisäännöt myös esimerkkeinä, kuten ”älä ole kuin sika” tai 

”älä käyttäydy kuin eläin”, ”käyttäytyisit kuin aikuinen”. Aste-ero eli kun siirrytään mää-

rällisestä erosta laadulliseen, esimerkkinä milloin voidaan puhua kaljusta miehestä. (Pe-

relman 1977/1996, 92–94, 100, 106–108, 114–118; Perelman & Olbrechts-Tyteca 

1958/1969, 261, 263–266, 305–310, 331–345; Foss ym. 2002, 99–101.) 

Todellisuuden rakennetta luovia tai siihen perustuvia argumentteja (arguments that estab-

lish the structure of reality) ovat annetusta tilanteesta tehty esimerkki, havainnollistus tai 

malli sekä analogiat ja metaforat (example, illustriation, model, analogy and metaphor). 

Esimerkit toimivat säännönmukaisuuksien konkretisointeina. Niiden avulla pyritään löy-

tämään jotain tiettyä sääntöä tai rakennetta. Esimerkin avulla luodaan ennakkotapaus tai 

sääntö ja havainnollistamisen tarkoituksena on säännön tekeminen tietoisesti läsnäolevaksi. 

Malliin perustuva argumentti toimii samalla tavoin kuin auktoriteettiin vetoava argumentti 

eli kyse on mallin nauttimasta arvostuksesta. Vastamallissa sen sijaan toimitaan päinvas-

toin. Analogiassa tarkastellaan kahden suhteen samankaltaisuutta: ”A is to B, as A is to C.” 

Metaforana toimii nimitys, mikä on alun perin annettu johonkin muuhun yhteyteen. Käsite-

erotteluissa (techniques of dissociation) on kyse parista ilmiö/todellisuus (appearan-

ce/reality). Esimerkkinä mainittakoon veteen työnnetty airo, joka näyttää taittuneelta, mut-

ta tunnusteltaessa osoittautuu suoraksi. Käsite-erottelussa erotetaan siis toisistaan todelli-

suutta vastaavat ja vastaamattomat ilmiöt. (Perelman 1977/1996, 120, 122–123, 125, 129, 

135, 142–143; Perelman & Olbrechts-Tyteca 1958/1969, 349–368, 371–374, 398–405, 

415–420; Foss ym. 2002, 101–104.) 
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4.4 Kriittisiä näkökantoja argumentaatioteoriasta 

Lopuksi esitän joitakin kriittisiä näkökulmia, joita Perelmania vastaan on esitetty. Ensim-

mäinen kritiikki liittyy valtaan. Plantin (1990) on kritisoinut Perelmanin retoriikkakäsitystä 

siitä, että se on jättänyt huomioimatta vallan ja ideologian vaikutuksen Plantin mielestä. 

Perelmanin käsitys on ideaalinen, sillä se nojaa käsitykseen siitä, että kaikki retoriset tilan-

teet olisivat ratkaistavissa konsensukseen päätyvän rationaalisen argumentoinnin avulla. 

Summan (1989, 103) mukaan universaaliyleisön käsite on eräs Perelmanin argumentaatio-

teorian kritisoiduimmista piirteistä. Se on ongelmallinen sekä filosofisin perustein että 

epämääräisyytensä vuoksi. Puhujan (tai kirjoittajan) ja yleisön välinen suhde muodostuu 

ongelmalliseksi esimerkiksi tilanteissa, joissa yleisö ei ole syystä tai toisesta kykenevä riit-

tävään harkintaan. Tällaisia henkilöitä olisivat esimerkiksi kognitiivisilta kyvyiltään hei-

kommat henkilöt tai päihtymyksen tai mielenterveydenhäiriön vuoksi hetkellisesti tai pi-

dempiaikaisesti toimintarajoitteiset henkilöt. Siten käsite on epäkäytännöllinen hyvän ar-

gumentaation kriteerinä. (Plantin 1990 Summan 1996, 72–73 mukaan; Summa 1989, 103–

104; Sounela 2002, 44.) 

Argumentaatioteoriaa on kritisoitu myös siitä, että siinä ei kehitellä yhteyttä yleisösuhteen 

tarkastelun ja argumentaatiotekniikoiden välillä. Teoriassa ei myöskään huomioida argu-

mentointivirheitä. (Femeren, Grootendorst & Kruiger 1987 Fossin ym. 2002, 106–107 mu-

kaan.) Perelman puolustautui joitakin kritiikkejä vastaan julkaisemalla esseen Quarterly 

Journal of Speech–lehdessä. Hän puolustautui etenkin universaaliyleisön kritiikkiä koh-

taan. Perelman kirjoitti, että hänet on tulkittu väärin, sillä hän vastustaa muodollista katsan-

tokantaa. Perelman myös totesi, että kritiikki on oikeutettu, ellei se johdu the New Rheto-

ric–teoksen väärinymmärryksestä. (Perelman 1984 Fossin ym. 2002, 108 mukaan.) 

Lapintie (1997, 149–168) pitää lähtökohdallisesti ongelmallisena retoriikan ja Perelmanin 

argumentaatioteorian käsitteellistä yhteensulauttamista. Tämän johdosta klassinen ero reto-

riikan ja dialektiikan välillä hämärtyy. Lapintiekin kiinnittää huomiota universaaliyleisön 

käsitteeseen, mikä on ongelmallinen yksimielisyyteen tähtäävän pyrkimyksensä vuoksi. 

Kritiikkiä on saanut osakseen myös konstruktiivinen tai retorinen tieteenfilosofia, missä 

todellisuus nähtäisiin tuotettavan retoristen diskurssien kautta. Mikäli kaikki argumentaatio 

tulkitaan retoriikaksi, minkä keskeisenä ulottuutena pidetään suostuttelevuutta, niin tämä 

asettaisi kyseenalaiseksi itsessään tieteen totuuteen tähtäävänä toimintana. Sounelan (2002, 

45) mukaan Perelmanin teoria ei sovellu piilevän retoriikan analyysiin. (Lapintie 1997, 

149–168; Sounela 2002, 45.) 
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Vaikka Perelmanin teoria ei anna suoraan vinkkejä siihen, miten esimerkiksi hyvä puhe 

laaditaan (Puro 1998, 87), niin kritiikistä huolimatta näen teorian tutkielmani kannalta 

käyttökelpoisena. Perelmanin teorian pääansio on argumentoinnin tekniikoiden erittelyssä. 

Tässä tutkielmassa kiinnitän nimenomaan huomiota parlamentaarisessa puheessa esiinty-

viin retorisiin keinoihin. Näen kuitenkin Plantin (1990 Summan 1996, 72–73 mukaan) ta-

voin ongelmallisena vallan puuttumisen argumentaatioteoriassa. Tätä epäkohtaa täydentä-

mään olen tukeutunut analyysissani Palosen sekä Wibergin ja Kouran ajatuksiin parlamen-

taarisesta puheesta. 
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5 PERELMANIN RETORISET KEINOT JA YLEISÖSUHDE 

Olen jakanut tulosluvun kolmeen osioon, jotka muodostuvat luvuista 5–7. Tässä luvussa 

keskityn Perelmanin argumentaatioteorian mukaisten retoristen keinojen tarkasteluun, mut-

ta kiinnitän huomiota muihinkin retorisiin keinoihin. Tarkastelen myös lähetekeskustelun 

puheenvuorojen yleisösuhdetta. Luvussa 6 tarkastelen oppositio- ja hallitusasetelmaa. Lu-

vussa 7 teen havaintoja sukupuolen näkymisestä lähetekeskustelussa. Aloitan tämän luvun 

aineiston yleishavainnoista. 

5.1 Yleishavainnot 

Sosiaalihuoltolain lähetekeskustelu herätti aika runsaastikin keskustelua. Se ei mennyt läpi 

aivan ”läpihuutojuttuna” (katso Palonen 2009, 149). Lähetekeskusteluun osallistui kaiken 

kaikkiaan 39 eri puhujaa, joista kansanedustajia oli 36. Lähetekeskustelun alusta käydystä 

nimenhuudosta puuttui 44 kansanedustajaa. Tämä määrä on reilu 22 prosenttia kansan-

edustajista. Lähetekeskustelussa kansanedustajat käyttivät yhteensä 59 puheenvuoroa. Liit-

teessä 1 on kuvattuna tarkemmin kansanedustajien käyttämät puheenvuorot.  

Peruspalveluministeri Susanna Huovisen, joka piti kaiken kaikkiaan kolme puheenvuoroa, 

lisäksi lähetekeskustelun lukumääräisesti keskeisimpiä puhujia olivat sosiaalidemokraatti-

en kansanedustajat Anneli Kiljunen ja Merja Kuusisto, keskustan kansanedustaja Terhi 

Peltokorpi sekä kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa. Esimerkiksi Anneli Kiljunen 

käytti lähetekeskustelussa neljä puheenvuoroa, kaksi pidempää puhujalistan mukaista pu-

heenvuoroa sekä kaksi vastauspuheenvuoroa, jotka voivat olla enintään yhden minuutin 

mittaisia. Innostusta lähetekeskustelun osallistumiseen selittää kaikkien kansanedustajien 

jäsenyys sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Kiljunen, Kuusisto, Peltokorpi ja Sarkomaa 

ovat ottaneet osaa sosiaalihuoltolain valiokuntakäsittelyyn, mikä käy ilmi 26. marraskuuta 

2014 valmistuneesta mietinnöstä (StVM 27/2014 vp). Yksityiskohtaisempi esitysten käsit-

tely käydään valiokunnissa, jolloin täysistunnossa nostetaan esille poliittisesti kiinnosta-

vimpia kysymyksiä (Palonen 2009, 146). 

Eduskunnan retoriikassa keskeisimpinä asiakasryhminä näyttäytyivät lapset, nuoret ja van-

hukset. Kansanedustajien perusteluissa nostettiin monessa kohtaan esimerkkinä esille lap-

siperheiden kotipalvelu ja perhetyö. Kiitosta annettiin myös nuoripalvelutakuusta ja pyr-

kimyksestä parantaa omaishoitajien asemaa. Yksittäisenä mainintana olivat kehitysvam-

maiset. Etenkin oppositiota, mutta myös hallituspuolue kokoomusta huolettivat lain kus-

tannuskysymykset, mistä esitettiin ylivoimaisesti eniten kysymyksiä peruspalveluministeri 
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Huoviselle. Hallitus- ja oppositioasetelman huomioihin palaan tarkemmin seuraavassa lu-

vussa. 

Eduskuntakeskustelu sosiaalihuoltolaista näyttäytyi konsensushenkisenä. Kaikki olivat 

yhtä mieltä ennaltaehkäisyn tarpeellisuudesta, mitä perusteltiin sekä inhimillisistä että ta-

loudellisista syistä. Panostamalla ennaltaehkäisyyn säästettäisiin korjaavien lastensuojelun 

palveluiden kustannuksista. Nyt siirrytään tarkastelemaan lähetekeskustelussa esiintyviä 

retorisia keinoja. Olen tummentanut aineistositaateista ne retoriset keinot, joihin sillä het-

kellä viittaan. Aineistositaatit olen ottanut eduskunnan täystunnon pöytäkirjasta PTK 

89/2014 vp. Puheenvuoron esittäjän ja puolueen olen merkinnyt sulkeisiin. Samassa virk-

keestä voi löytyä useampia retorisia keinoja, mutta luvun selkeyden vuoksi esitän esimerk-

kilauseet ainoastaan yhdessä merkityksessä. 

5.2 Lähetekeskustelun retoriset keinot 

Perelman on jakanut argumentaatiotekniikoita assosiatiivisiin eli yhdisteleviin tekniikkoi-

hin, joita ovat kvasiloogiset argumentit, todellisuuden rakenteeseen perustuvat argumentit 

sekä todellisuuden rakennetta luovat tai niihin perustuvat argumentit. Assosiatiiviset tek-

niikat ovat sidosmuotoisia tekniikoita, jotka voivat täydentää toisiansa. Neljäntenä keinona 

ovat dissosiatiiviset eli erottelumuotoiset tekniikat, milloin erotellaan näennäinen ja todel-

linen puoli toisistansa (Perelman 1977/1996, 58–59, 61; Summa 1996, 70–71.) 

Puheenvuoroissa käytettiin eniten todellisuuden rakenteeseen perustuvia argumentteja ja 

todellisuuden rakennetta luovia tai niihin perustuvia argumentteja. Todellisuuden rakentee-

seen perustuvia argumentteja olivat peräkkäisyyssiteet, jotka koskettivat saman tason ilmi-

öitä, kuten syy- ja seuraussuhteita. Rinnakkaisuussiteisiin perustuvia argumentteja olivat 

argumentit, jotka koskettivat eri tasojen asioita. (Perelman 1977/1996, 93–94, 102–103.) 

Muutamissa puheenvuoroissa kiinnitettiin huomiota kasvaneiden lastensuojelun kustannus-

ten ja laskeneiden kotipalvelujen määrän välillä. 

”Monet meistä muistavat, kuinka vielä 1980- ja 1990-lukujen taitteessa lap-

siperheissä kävi kotiapulainen kunnan puolesta, kun perheeseen oli vaikkapa 

syntynyt uusi vauva ja vanhempien jaksaminen oli kovilla. Tuolloin kunnal-

lista kotiapua sai yli 50 000 perhettä, mutta sittemmin laman ja säästöjen 

myötä määrä on romahtanut. Nykyään kotiapua saa noin 9 000 perhettä, 

joista liian moni on jo silloin lastensuojelun asiakkaita. 1990-luvun alun jäl-
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keen lastensuojelun asiakkaiden määrä on yli tuplaantunut. Kukaan ei siis 

voine väittää, ettei näillä olisi syy-yhteyttä.” (Viitamies, sd) 

Karanneiden lastensuojelun kustannusten kautta haettiin perustelua sille, miksi nyt on 

käännettävä kehityksen suuntaa ja ryhdyttävä panostamaan ennaltaehkäisyyn. Tämän nä-

kökannan otti esille muun muassa Huovinen sosiaalihuoltolain vastauspuheenvuorossaan: 

Ensin kuitenkin aloitan ihan tästä tämän lain perustavaa laatua olevasta ide-

asta, ja se on se, että kun täällä moni kollega on ihan aiheellisesti kiinnittä-

nyt huomiota näihin kustannuksiin ja siihen, millä tavalla pystymme sitten 

tästä urakasta suoriutumaan, niin meidän on, jos me haluamme pitkässä 

juoksussa näitä kustannuksia, jotka nyt kasvavat aika vauhdikkaasti, hillitä 

tulevina vuosina, välttämätöntä kiinnittää huomiota tähän ennaltaeh-

käisyyn. Muuten tämä lasku on, kuulkaa, koko ajan vain tällä kasvavalla 

käyrällä. (Huovinen, peruspalveluministeri) 

Peräkkäisyyssiteisiin perustuva argumentointikeino on myös vaiheittainen kehittely, jolloin 

pyritään saamaan yleisön hyväksyntä A:sta D:hen, hyväksyttämällä ensin B, sitten C ja 

lopuksi D (Perelman 1977/1996, 101). Tällaisesta kehittelystä on esimerkkinä Huovisen 

puheenvuoro: 

”Jos me näemme, että lasku kasvaa koko ajan näissä korjaavissa toimenpi-

teissä, koko ajan tulee lisää porukkaa korjaavien toimenpiteiden piiriin, ja 

että on inhimillisesti ja taloudellisesti järkevää satsata ennaltaehkäisyyn, 

niin kuin nyt olemme nähneet, niin kyllä se silloin pitää uskaltaa tehdä, 

vaikka siitä vähän kustannuksia syntyykin, koska se on viime kädessä sitten 

kuitenkin myös niiden tulevien kustannusten hillintää.” (Huovinen, perus-

palveluministeri) 

Rinnakkaisuussiteisiin perustuvissa argumenteissa voidaan vedota muun muassa asiantun-

tijaan ja yleiseen mielipiteeseen (Perelman 1977/1996, 102–103, 107–109).   

”Johtamassani kunta- ja terveysjaostossa asiantuntijat ovat toinen toisensa 

perään vakuutelleet, että lähestulkoon kaikki ennalta ehkäisevät toimet tule-

vat halvemmaksi kuin lapsen huostaanotto.” (Sarkomaa, kok) 
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”Se nousee joka puolella esiin: on torilla tai missä hyvänsä, aina tämä ky-

symys nostetaan esiin, että minkä takia ei ole tarjolla enää kodinhoitajan 

palveluita.” (Kuusisto, sd) 

Todellisuuden rakennetta luovia tai siihen perustuvia argumentteja ovat annetusta tilantees-

ta tehty esimerkki, havainnollistus tai malli sekä analogiat ja metaforat (Perelman 

1977/1996, 120–141). Kansanedustajat käyttivät argumentointinsa tukena jo toimivien 

esimerkkien tai mallien eli niin sanottujen hyvien käytäntöjen esiin ottamista, millä perus-

teltiin ennaltaehkäisyn merkitystä.  

”Vamos on yksi esimerkki järjestöstä, jossa on onnistuttu tekemään tämän 

lain sisältöistä toimea. Siellä on vastuuhenkilö, joka auttaa ja tukee nuorta, 

ja vähäisillä voimavaroilla ollaan saatu vaikuttavaa toimintaa niin, että nuo-

ret ovat suorittaneet perusopetuksen, saaneet kuntoutusta, apua, tukea, ter-

veydenhuoltoon ohjausta ja sitten ovat päässeet oman elämänsä ja työn syr-

jästä kiinni.” (Sarkomaa, kok) 

”Kuitenkin esimerkiksi Imatralla kaupunki on saanut laskettua lastensuoje-

lun kustannuksia lähes miljoonalla panostamalla merkittävästi juuri perhei-

den kotipalveluun. Malli on hyvin samanlainen kuin kotikunnassani Raumal-

la. Muutamat edelläkävijät Suomessa ovat uskaltaneet jo näyttää, ettei var-

haisen puuttumisen tärkeys ole vain meidän sosiaalitätien sanahelinää.” (Sa-

lonen, sd) 

Kansanedustajat käyttivät melko runsaasti metaforia. Metafora on sana, joka on irronnut 

alkuperäisestä yhteydestään ja on alkanut tarkoittaa muuta asiaa (Summa 1989, 108–109). 

Lähetekeskustelussa käytetyt metaforat liittyivät esimerkiksi luontoon tai luontokappaleita 

merkitseviin sanoihin, tekniikkaan ja rakentamiseen liittyviin sanoihin, lääketieteeseen, 

sotaan, urheiluun tai vaatturin ja kaupanalan käsitteisiin. 

”Kun tässä edustaja Virtanenkin vertasi tätä vanhuspalvelulakiin, jossa on 

vähän sama henki, annetaan lähes subjektiivisia oikeuksia, palvelutarpeen 

arviointia ja niin edelleen, niin on kyllä todella karhunpalvelus, jos sitten re-

surssipulan tai muuten käyttäytymismuutosten vaikeuden takia nämä johta-

vatkin ojasta allikkoon”. (Uotila, vas) 
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”Lapsiperheiden palvelukokonaisuuden yhtenäistäminen ja toimintakäytäntö-

jen uudistaminen edellyttää kunnilta lisäpanostuksia.” (Eloranta, sd) 

”Kuulostaa hyvältä tavalta tarttua nuorten ihmisten haasteisiin, ja uskon, et-

tä tässä lainsäädännössä tulee selkänojaa tämäntyyppiselle kehittämiselle 

myös maan muissa osissa”. (Huovinen, peruspalveluministeri) 

”Suomi on oireillut jo pitkään. Oireita on yritetty analysoida ja tulkita. 

Lääkkeitä ja korvaavia toimenpiteitä ei ole löydetty.” (Mäkipää, ps) 

”Ainakin se sotii vahvasti vastaan tavoitetta siitä, että me tässä talossa tehtä-

villä päätöksillämme pyrkisimme vähentämään emmekä lisäämään kuntien 

kansalaisilla maksattamia kustannuksia.” (Wallinheimo, kok) 

”Juuri näitä virheitä pyritään tällä uudella sosiaalihuoltolailla taklaa-

maan.” (Sarkomaa, kok) 

Kvasiloogiset argumentit muistuttavat loogista päättelyä (Perelman 1977/1996, 62). Yksi-

nään kvasiloogiset argumentit ovat usein riittämättömiä, joten niitä täydennetään muilla 

argumentaatiotekniikoilla. Lähetekeskustelussa nähtiin sosiaalihuoltolain yhteys aiemmin 

voimaan tulleen vanhuspalvelulain kanssa. Vastavuoroisuus merkitsee sitä, että kaksi ti-

lannetta samaistetaan toisiinsa ja niitä tulee kohdella samalla tavoin (Perelman 1977/1996, 

75). 

”Kuinka te, ministeri, nyt turvaatte myös näille ihmisille samat oikeudet kuin 

näille lapsiperheille, että nämä omaishoitajat saisivat palvelunsa riittävän 

ajoissa.” (Kiljunen, sd.) 

Kvasilooginen argumentointi saattaa perustua myös yhteensopimattomuuteen tilanteessa, 

jolloin esitetään lausuma ja sen kielto eli ristiriita (Perelman 1977/1996, 63–64; Perelman 

& Olbrechts-Tyteca 1958/1969, 195–196). Tätä tehokasta argumentaatiotekniikkaa sovel-

lettiin saattamalla keskustan toiminta jopa naurunalaiseksi tai esittämällä toiminta ainakin 

aikaansaamattomana. 

”Muistelen, että tämä ongelma ja tilastot näistä ovat aika ajoin nousseet 

esiin niin julkisessa keskustelussa kuin tässä salissakin. Mitään asian hoita-

miseksi ei ole kuitenkaan tätä ennen tehty. Esimerkiksi keskusta kyllä on tä-

tä epäkohtaa pitänyt esillä mutta ei ole saanut aikaan muutosta parempaan 

edes viime nelivuotiskaudellaan hallituksessa. Sen sijaan tämä hallitus vih-
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doin tarttui toimeen, ja uskoa sopii, että tämän sosiaalihuoltolain uudistuk-

sen vaikutukset tulevat näkymään huomattavan nopeasti niin inhimillisinä 

kuin taloudellisinakin säästöinä sitä mukaa kuin laitossijoittaminen ja huos-

taanotot lasten kohdalla vähentyvät. Tämä uusi sosiaalihuoltolaki on pikem-

minkin sosiaalisten investointien mahdollistaja.” (Viitamies, sd) 

Transitiivisuus merkitsee suhdetta ensimmäisen ja toisen välillä ja toisen ja kolmannen 

välillä, mistä seuraa se, että suhde on myös ensimmäisen ja kolmannen välillä. Transitiivi-

suus ilmenee myös suurempi kuin rakenteessa. (Perelman 1977/1996, 81.) 

”Mutta selvää on, että pitkällä tähtäimellä tuen antaminen varhaisessa vai-

heessa on inhimillisempää, se on vaikuttavampaa ja se on myöskin edulli-

sempaa kuin kasaantuneiden ongelmien korjaaminen.” (Sarkomaa, kok) 

Tautologioita ovat lausahdukset, joissa käytetään samaa sanaa eri sijamuodoissa (Perelman 

1977/1996, 74; Perelman & Olbrechts-Tyteca 1958/1969, 216–217.) 

”Pitäisi pystyä olemaan aina enemmän ihminen ihmiselle, kohtaamaan ar-

jessa ajan kanssa työpaikalla ja muualla.” (Mäkipää, ps) 

Neljäntenä Perelmanin argumentaatioteorian mukaisena keinona ovat dissosiatiiviset tek-

niikat eli käsite-erottelut (Perelman 1977/1996, 142–143). Esimerkiksi Kontulan argumen-

toinnista voi erottaa käsite-erottelun. Ilmiötä vastaa ennaltaehkäisy ja todellisuutta varhai-

nen puuttuminen. Hän kritisoi ennaltaehkäisyn käsitettä, koska tosiasiallisesti se, mistä 

pitäisi puhua, on varhaista puuttumista.  

”Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että ennalta ehkäisevä -sanaparia on 

alettu näissä palvelukeskusteluissa käyttää itse asiassa väärin. Tosiasiallises-

ti se, mistä me puhumme ennalta ehkäisevänä palveluna, on ehkä varhaista 

puuttumista mutta joka tapauksessa jälkikäteistä puuttumista, puuttumista 

vasta siinä vaiheessa, kun ongelman oireet on jo havaittu. Jos me halu-

aisimme puhua oikeasti ennalta ehkäisevästä palvelusta, silloin meidän pitäi-

si puhua sellaisista asioista kuin että koulut eivät toimi niin tehokkaasti, että 

vahtimestarilla olisi aikaa pysähtyä kysymään, mitä sinulle tänään kuuluu, 

tai että arkkitehtuuri rakennetaan sitä silmällä pitäen, että kerrostalojen pi-

hat ovat yhteisöllisiä ja kokoavat ihmisiä yhteen enemmän kuin hajottavat.” 

(Kontula, vas) 
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5.3 Muita keinoja 

Perelmanin mukaan premisseille eli julkilausumattomille esisopimuksille pyritään saamaan 

riittävä hyväksyntä, jotta se voidaan siirtää koskettamaan myös johtopäätöksiä. Premissit 

jaetaan todellisuutta koskeviin (tosiseikat, totuudet ja otaksumat) ja suotavuutta koskeviin 

lähtökohtiin (arvot, hierarkiat ja päättelysäännöt). (Perelman 1977/1996, 28, 30; Summa 

1996, 69–70.) Lukumäärien ja prosenttilukujen voidaan ajatella olevan esimerkki todelli-

suutta koskevista premisseistä. Lukumäärät saavat faktan aseman ja niiden avulla voidaan 

syyttää lyhytnäköistä politiikkaa. 

”Tuolloin kunnallista kotiapua sai yli 50 000 perhettä, mutta sittemmin la-

man ja säästöjen myötä määrä on romahtanut. Nykyään kotiapua saa noin 9 

000 perhettä, joista liian moni on jo silloin lastensuojelun asiakkaita. 1990-

luvun alun jälkeen lastensuojelun asiakkaiden määrä on yli tuplaantunut.” 

(Viitamies, sd) 

”Kotipalvelulla oli merkittävä rooli 70—90-luvuilla, ja kun 90-luvulla 8,2 

prosenttia sai palvelua, niin vuonna 2010 enää 1,5 prosenttia perheistä sai 

palvelua eli noin 9 000 lapsiperhettä.” (Ojala-Niemelä, sd) 

Suotavuutta koskettavista premisseistä esimerkkinä ovat arvot. Poliittiselle retoriikalle on 

Jokisen (1999, 46–47) mukaan tyypillistä se, että voidaan päätyä samasta lähtökohdasta 

käsin, kuten valinnanvapaudesta, hyvinkin vastakkaisiin johtopäätöksiin. Seuraavissa kah-

dessa esimerkissä argumentoidaan kahdella eri tavalla, kun otetaan esille talous. Silti mo-

lemmat väitteet ovat lopputuloksen kannalta järkeviä. 

”Kuitenkin kunnissa tuntuu olevan vaikea saada läpi näitä ratkaisuja ja pa-

nostuksia ennaltaehkäisyyn. Vedotaan kovan talouskurin välttämättömyy-

teen, vedotaan vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen.” (Modig, vas) 

”Vaikka budjetissa kustannukset aluksi lisääntyvät, on selvää, että ajan myö-

tä sosiaalihuoltolain panostukset maksavat itsensä takaisin ja tuovat suurta 

inhimillistä ja taloudellista säästöä.” (Kiljunen, sd) 

Lähetekeskustelun puheenvuoroissa näyttäytyivät arvoina esimerkiksi hyvinvointi, perhe, 

oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, kustannustehokkuus, turvallisuus, vaikuttavuus, 

osallisuus, asiakaslähtöisyys ja inhimillisyys. Yhteiskunnallisessa kritiikissä käytetään 

abstrakteja arvoja, mitkä perustuvat muutosvaatimukselle (Perelman 1977/1996, 36).  
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”Tämä on ainoa oikea suunta, kuitenkin ennen kaikkea aivan muista kuin ta-

loudellisista syistä. Ainoa oikea syy nimittäin on lastemme hyvinvointi. Hy-

vinvoivista lapsista kasvaa tulevaisuuden hyvinvoivia aikuisia.” (Salonen, 

sd)  

”Tällä lailla siirretään painopistettä erityispalveluista yleispalveluihin, vah-

vistetaan asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistetään viranomaisten yhteis-

työtä. Tarkoituksena on siis siirtyä jälkien korjaamisesta niiden ehkäisyyn. 

Näin voidaan jopa alentaa sekä inhimillisiä että rahassa mitattavia kustan-

nuksia.” (Eloranta, sd) 

”Tämän lain tavoitteena on siirtää toiminnan painopistettä erityispalveluista 

yleispalveluihin, vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistää viran-

omaisten tekemää yhteistyötä. Tavoitteena on, että sosiaalihuolto tukee ja 

vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja perusoikeuksien toteutumista sekä ehkäi-

see sosiaalisten ongelmien syntymistä ja lisääntymistä. Lisäksi tavoitteena 

on, että palvelujen saatavuus, asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus paranevat.” 

(Mäkisalo-Ropponen, sd) 

Myös välttämättömyyteen vedottiin. Välttämättömyysretoriikka on tehokas keino, kun ha-

lutaan saada aikaan muutosta. Silloin epäpolitisoidaan eli tehdään asiasta vaihtoehdoton 

(katso Palonen 1997, 16–19). Seuraavissa esimerkeissä esitetään ennaltaehkäisy sekä lain 

toimeenpanon turvaaminen ja seuraaminen välttämättömyytenä. 

”Ensin kuitenkin aloitan ihan tästä tämän lain perustavaa laatua olevasta 

ideasta, ja se on se, että kun täällä moni kollega on ihan aiheellisesti kiinnit-

tänyt huomiota näihin kustannuksiin ja siihen, millä tavalla pystymme sitten 

tästä urakasta suoriutumaan, niin meidän on, jos me haluamme pitkässä 

juoksussa näitä kustannuksia, jotka nyt kasvavat aika vauhdikkaasti, hillitä 

tulevina vuosina, välttämätöntä kiinnittää huomiota tähän ennaltaeh-

käisyyn.” (Huovinen, peruspalveluministeri) 

”Mutta kiinnittäisin nyt yhteen kohtaan tässä laissa huomiota, ja se on 36—

39 § eli palvelutarpeen arvioiminen ja siihen vastaaminen ja siitä johtuva 

asiakassuunnitelma. Tämähän on sama rakenne, sinänsä ihan erinomainen 

rakenne, joka on myöskin vanhuspalvelulaissa. Valitettavasti on sanottava, 

että vaikka se rakennelma on hieno, niin käytännössä eli siellä kunnissa se ei 
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ole ihan yhtä hienosti lähtenyt liikkeelle. Olen vähän huolissani siitä, että on 

välttämätöntä, että tässä yhteydessä pystytään tämä rakenteen toimivuus 

turvaamaan. Siihen vaaditaan kyllä myöskin lisää voimavaroja, mutta toi-

saalta niitä voimavaroja voi sitten säästyä, jos tämä alkaa toimia.” (Virta-

nen, vas) 

”Kentältä on kuulunut huolia tämän lain kustannusvaikutuksista ja niistä on 

esitetty myös valmisteluvaiheessa erilaisia arvioita. Siksi on välttämätöntä, 

että lain toimeenpanoa ja vaikutuksia seurataan ja henkilöstöä kuullaan 

siellä, missä tämän lain säädöksiä toteutetaan käytännössä, aivan kuten mi-

nisteri Huovinen lupasi.” (Alanko-Kahiluoto, vihr) 

Toistoa voidaan käyttää keinona kasvattaa asian tärkeyttä nykyhetkessä (Perelman & Ol-

brechts-Tyteca 1958/1969, 174–175). Kansanedustajat, jotka pitivät useamman kuin yhden 

puheenvuoron, saattoivat toistaa asioita myös toisella tai kolmannella puheenvuorollaan. 

Esimerkiksi Sarkomaa toimi näin: 

”Mutta samaan hengenvetoon on rehellisyyden nimissä sanottava se, että 

kunnissa lomautetaan opettajia, millään mittarilla kuntatalous ei ole tasa-

painossa ja sen takia on tehtävä kovasti työtä joka ministeriössä, myös sosi-

aali- ja terveysministeriössä, että hallituksen itse linjaama rakennepaketti 

menee eteenpäin niin, että me saamme perusasiat kuntoon, jotta on rahaa 

myöskin tätä lakia toimeenpanna, ja siinä on todellakin paljon tehtävää.” 

(Sarkomaa, kok) 

”Mutta kyllä nyt täytyy sanoa, että kun kuntatalous ei millään mittarilla ole 

tasapainossa — opettajia lomautetaan Suomenmaassa, ja on selvää, että 

laista tulee lisäkustannuksia, erot ovat hallituksen arvion ja Kuntaliiton välil-

lä aika isot — niin olisi todella tärkeää, että tässä ja nyt myöskin ministeri 

avaisi vähän sitä, miten nämä rakennepaketit ja muut toimet aikaansaavat 

sen, että siellä on välystä sitten kunnissa näitä palveluita toteuttaa. Se on 

ääneen sanottava, että iso huoli on, miten tämän hyvän lakipaketin voi laittaa 

toimeenpanoon, kun kuntatalous on ihan täydessä kriisissä. Tässä kyllä odo-

tan kustannustehokasta sote-lainsäädäntöä ja rakennepaketin ripeää toi-

meenpanoa.” (Sarkomaa, kok) 

Puheenvuoroissa saatettiin viitata omaan kokemukseen, mitä käytettiin retorisesti hyväksi. 
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”Eräs huoli on noussut tätä lakipakettia tutkiskellessa erityisesti myös oman 

edellisen elämäni pohjalta. Se liittyy lastensuojelun puolella kiireelliseen 

huostaanottoon.” (Palm, kd) 

”Minäkin innostuin tähän samaiseen termikeskusteluun ja asiakeskusteluun, 

kun minulla on Lappeenrannassa virka lapsi- ja nuorisotalossa, jossa toteu-

tetaan juuri tätä vastaavantyyppistä toimintamallia, mitä Imatralla toteute-

taan. Mutta se on laajempi, joka ei keskity pelkästään neuvolatoimintaan, 

vaan jokainen lapsi ja nuori ja perhe, joka tarvitsee tukea, kun he tulevat tä-

hän lapsi- ja nuorisotaloon, käytännössä otetaan välittömästi vastaan ja heil-

le saman tien tehdään arviointi, jonka perusteella heille räätälöidään se tar-

vittava varhainen tuki, mitä he tarvitsevat.” (Kiljunen, sd) 

”Malli on hyvin samanlainen kuin kotikunnassani Raumalla. Muutamat edel-

läkävijät Suomessa ovat uskaltaneet jo näyttää, ettei varhaisen puuttumisen 

tärkeys ole vain meidän sosiaalitätien sanahelinää.” (Salonen, sd) 

Ääri-ilmaisujen avulla voidaan kasvattaa asian tärkeyttä. Seuraavissa esimerkeissä käyte-

tään äärisanoja. 

”Kuten täällä on jo useissa puheissa todettu, tämä laki on erittäin tarpeelli-

nen ja nostaa esille lukuisia yksityiskohtia ja suurempia kokonaisuuksia, mi-

hin toivottavasti tulevina vuosina saamme parannusta.” (Peltokorpi, kesk)  

”Tämä sosiaalihuoltolain uudistus on nyt niin äärettömän hyvä, että sitä ei 

voi oikein sanoin kuvata. Tämä on niin tärkeä asia meidän suomalaisille lap-

siperheille.” (Kuusisto, sd 

”On aivan järjetöntä, että meillä huostaanotettuja ja sijoitettuja lapsia on 

niin paljon: lähes 18 000 lasta on sijoitettu kodin ulkopuolelle, ja tämä mak-

saa 700 miljoonaa euroa vuodessa, se menee näihin korjaaviin toimenpitei-

siin. Täytyy panostaa siihen, että tätä panosta voitaisiin sijoittaa enemmän 

tuonne ennalta ehkäisevälle puolelle.” (Ojala-Niemelä, sd) 

Seuraavissa aineisto-otteissa kansanedustajat nostattavat yhteisöllisyyden henkeä me-

retoriikan tasolla. Samalla luodaan konsensusta eli kuvaa siitä, että esitetyn väitteen puolel-

la on laajempi joukko. Me-puhetapaa käytetään myös poliittisten vastustajien sulkeistami-

seen ulkopuolelle (Palonen 2009, 149). 
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”Uskon kyllä, että kun me kaikki täälläkin olemme moneen kertaan puhuneet 

ennaltaehkäisyn merkityksestä, tämä lainsäädäntö on juuri tuota ennaltaeh-

käisyä parhaassa mahdollisessa muodossa.” (Huovinen, peruspalveluminis-

teri) 

”Me tunnumme kaikki oleva yhtä mieltä siitä, että ennaltaehkäisyn merkitys 

on valtava, ei pelkästään taloudellisesti vaan myös yksilön kannalta.” (Mo-

dig, vas) 

Lisäksi retorisena vaikuttamiskeinona saatettiin käyttää äänenpainoja ja painotuksia. Esi-

merkiksi Huovinen, Niikko ja Salonen muuttivat äänenpainojaan ja sävyjä. Näiden keino-

jen avulla korostettiin asian tärkeyttä. Äänenpainoiltaan rikkaampi puhe kiinnittää kuulijan 

huomion, kun taas tasainen puhe aiheuttaa sen, että tarkkaavaisuus voi herpaantua. Retori-

sesti taitava esiintyjä osaa huomioida tämänkin puolen puheessaan. 

5.4 Puheenvuorojen yleisösuhde 

Yleisösuhteen tulkintaan vaikuttaa se, että tarkastelun kohteena on parlamentaarinen puhe, 

missä neuvotaan ja varoitetaan ja lopuksi suositellaan parhainta vaihtoehtoa. Puhujan ylei-

sökäsitys on hänen mielessään luoma konstruktio, mikä asettaa omat haasteensa yleisösuh-

teen tarkastelulle. Perusajatus on, että argumentit suunnataan yleisöstä heille, ketkä halu-

taan saada vakuutettua tai suostuteltua väitteen kannalle. (Perelman 1977/1996, 25–26; 

Perelman & Olbrechts-Tyteca 1958/1969, 19.) Parlamentaarisen puheen logiikkaa olen 

pohtinut tarkemmin alaluvussa 2.4 ja Perelmanin argumentaatioteorian yleisösuhdetta ala-

luvussa 4.3. 

Varsinaisen yleisön määritteleminen lähetekeskustelusta on monimerkityksinen. Ylei-

sösuhteen tarkasteluun vaikuttaa se, että politiikka on strategista toimintaa. Eri toimijoilla 

on erilainen tieto käsiteltävistä asioista, niin parlamentilla, hallituksella kuin suurella ylei-

sölläkin. Tämä mahdollistaa esimerkiksi parlamenttikysymysten adversiaalisen luonteen, 

jolloin pyritään poliittisen vastustajan elämän vaikeuttamiseen. (Wiberg & Koura 1996, 

199, 215.) Summa (1989, 103) on esimerkiksi kirjoittanut parlamentaarisen puheen kohdis-

tuvan potentiaalisen äänestäjäkunnan suuntaan. Tällöin erityisyleisöksi mielletty yleisö ei 

ole konkreettisesti puhetilanteessa läsnä, mutta vaikuttaa epäsuorasti parlamentaarisen pu-

heen kulkuun (Summa 1989, 103; Wiberg & Koura 1996, 215). 

Vaikka parlamentaarisen puheen pitäjä, tässä tapauksessa kansanedustaja tai peruspalve-

luministeri, osoittaa puheenvuoronsa puhemiehelle, niin hän saattaa yrittää vakuuttaa kaik-
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ki ne, jotka häntä kuuntelevat itse tilanteessa, eduskunnan jäsenet, mutta myös jäsenet ti-

lanteen ulkopuolella eli aina julkiseen mielipiteeseen saakka (katso Perelman & Olbrechts-

Tyteca 1958/1969, 19). Parlamentaarinen puhe on retorista siinä suhteessa, että keskuste-

lussa esiintyy väitteitä puolesta ja vastaan ja tätä vuorottelua ohjaa puhemies, jotta keskus-

telua olisi mielenkiintoisempi kuunnella (Palonen 2005, 144; Wiberg & Koura 1996, 216–

217). Kuka tahansa arvostelukykyinen henkilö, joka saattaa seurata argumentaatiota, on 

esimerkki universaaliyleisöstä, mikä on Perelmanin argumentaatioteorian toinen ylei-

sösuhdetta merkitsevä käsite (Summa 1996, 67–69). Toinen jo esitelty käsite oli erityis-

yleisö.  

Lähetekeskustelun puheenvuorot kohdistuivat muun muassa eduskunnalle ja hallitukselle, 

kuntatason päättäjille sekä kansalaisille. Esimerkiksi peruspalveluministeri Huovinen viit-

tasi keskusteluissa kollegoihinsa eduskunnassa: 

”Ensin kuitenkin aloitan ihan tästä tämän lain perustavaa laatua olevasta 

ideasta, ja se on se, että kun täällä moni kollega on ihan aiheellisesti kiinnit-

tänyt huomiota näihin kustannuksiin ja siihen, millä tavalla pystymme sitten 

tästä urakasta suoriutumaan, niin meidän on, jos me haluamme pitkässä 

juoksussa näitä kustannuksia, jotka nyt kasvavat aika vauhdikkaasti, hillitä 

tulevina vuosina, välttämätöntä kiinnittää huomiota tähän ennaltaeh-

käisyyn.” (Huovinen, peruspalveluministeri) 

Kuntatason päättäjille suunnattiin useampia puheenvuoroja, joista seuraavat aineisto-otteet 

ovat esimerkkeinä. Kuntatason päättäjiä haluttiin sitouttaa nyt ennaltaehkäisevän toimin-

nan panostamiseen. Sosiaalihuoltolain esityksessä kunnan järjestettäviksi tulisivat lapsi-

perheiden kotipalvelu, perhetyö sekä lapsen ja vanhemman tapaamisten vaihto ja valvonta. 

”Vaikka lapsiperheiden palvelukokonaisuuden yhtenäistäminen ja toiminta-

käytäntöjen uudistaminen edellyttävät myös lisäpanostuksia, niin toivottavas-

ti kunnat ymmärtävät niiden olevan investointi tulevaisuuteen. Kysymys on 

ensisijaisesti inhimillisyydestä ja lasten oikeuksista, mutta toisaalta myös ta-

loudesta. Mikään ei ole niin kallista kuin ennalta ehkäisevien ja varhaisen 

puuttumisen toimenpiteiden laiminlyönti, jos sen seurauksena perhe joutuu 

korjaavien toimenpiteiden pariin. Toivottavasti kunnat mahdollisimman no-

peasti muuttavat tämän lain myötä toimintatapojaan entistä enemmän en-

nalta ehkäisevään suuntaan.” (Mäkisalo-Ropponen, sd) 
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”Esimerkiksi lapsiperheiden kotiapu on todella tärkeätä, ja on valitettavaa, 

että moni kunta on tuosta toiminnosta luopunut, mutta tässä siihen anne-

taan lisää kannustimia käytännössä.” (Zyskowicz, kok) 

”Tällä sosiaalihuoltolain uudistuksella me palaamme nyt siihen vanhaan hy-

vään 80-luvun aikaan, jota lama ei vielä ollut runnellut, ja pystymme tarjoa-

maan lain myötä lapsiperheille etenkin niitä palveluita, joita ilman he ovat 

nyt muutaman kymmenen vuoden aikana jääneet. Siinäkin mielessä tämä on 

hyvä osoitus kunnille, että mikäli vapaaehtoisesti ei ymmärretä näitä asioi-

ta hoitaa etupainotteisesti, on ryhdyttävä järeämpiin toimiin. Siinä mielessä 

erittäin hyvä ja tarpeellinen laki.” (Viitamies, sd) 

Potentiaalisen äänestäjäkunnan suuntaan voitiin tulkita osoitettavan myös puheenvuoroja. 

Puhe asiakaslähtöisyydestä ja asiakkaiden ääneen huomioon ottamisesta voi tulkita kohdis-

tuvan juuri kansalaisten suuntaan. Seuraavissa aineisto-otteissa suhtaudutaan hieman kriit-

tisesti eduskunnan toimintaan, jolloin edustaja puheenvuorollaan asettuu kansalaisen puo-

lelle. 

”Ainakin se sotii vahvasti vastaan tavoitetta siitä, että me tässä talossa tehtä-

villä päätöksillämme pyrkisimme vähentämään emmekä lisäämään kuntien 

kansalaisilla maksattamia kustannuksia.” (Wallinheimo, kok) 

”Haluan vielä loppuun todeta, että tämän vaalikauden aikana monissa pu-

heenvuoroissa tämän taloustilanteen johdosta ehdotettiin myös sitä, että luo-

vuttaisiin näistä uusista lainsäädäntöhankkeista, jollainen myös sosiaalihuol-

tolain uudistus on. Itse olen vahvasti eri mieltä, sillä pitääkö luopua ensim-

mäisenä niiden ihmisten uudistuksista, jotka ovat kaikkein heikoimmassa 

asemassa?” (Huovinen, peruspalveluministeri) 

Esimerkiksi Wiberg ja Koura (1996, 197–218) ovat tarkastelleet parlamenttikysymysten 

logiikkaa. Heidän pohdintansa koostuu etenkin kyselytuntien kansanedustajien kysymysten 

ja ministerien vastauksien tarkastelusta. Yhtäältä parlamenttikysymyksiin liittyy toimeen-

panovallan valvonta. Kontrollifunktion tarkoituksena on myös saattaa hallitus ja virkamie-

het vastuullisiksi eduskunnalle. Toisaalta kysymysten tarkoituksena on saada tietoa sekä 

tarjota julkisuuteen kysyjän kannalta tärkeitä tietoja. Kansanedustajien toiminnan yhtenä 

motiivina on lunastaa äänestäjiensä odotukset. (Wiberg & Koura 2006, 197, 200, 209–

211.) Lähetekeskustelun kohdeyleisönä toimi eduskunnan jäsenten lisäksi esimerkiksi tie-
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dotusvälineet ja kansalaiset eli ketkä tahansa arvostelukykyiset henkilöt. Tästä näkökul-

masta tulkiten lähetekeskustelu on kansanedustajien toiminnan näyttämö, jossa itse asiaky-

symys voi jäädä politikoinnin varjoon. Valiokunnissa käsitellään esityksiä yksityiskohtai-

semmin, jolloin täysistunnossa väitellään poliittisesti mielenkiintoisimmista kysymyksistä 

(Palonen 2009, 146). Tämä tarjoaa mahdollisuuden tarkastella hallitus- ja oppositioasetel-

maa, mihin keskityn seuraavassa luvussa. 
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6 HALLITUS- JA OPPOSITIOASETELMA 

Tässä luvussa tarkastelen lähetekeskustelun hallitus- ja oppositioasetelmaa. Policy-

tasoltaan puolueet näyttivät olevan asiakysymyksestä eli sosiaalihuoltolain tarpeellisuudes-

ta samaa mieltä, mikä kävi ilmi esimerkiksi seuraavasta puheenvuorosta: 

”Jopa on kuultu oppositiostakin positiivista palautetta kyseisestä lakiesityk-

sestä, hyvä niin. Lapset, lapsiperheet ja nuoret eivät elä hallitus- tai opposi-

tiosykleissä.” (Taimela, sd) 

Samanmielisyydestä huolimatta keskustelussa oli myös politikointia. Politikointiretoriikan 

tarkastelu toi esiin joitain poliittisia jännitteitä (katso Palonen 1997, 2). Politikointiretorii-

kassa huomion keskipisteenä ei ole asiakysymys, vaan taito toimia poliittisissa tilanteissa 

(Palonen & Summa 1996, 11–12). Aluksi tarkastelen puheenvuorojen jakautumista luku-

määräisesti hallitus- ja oppositioasetelman mukaan. Tämän jälkeen siirryn varsinaiseen 

politikointiretoriikan tarkasteluun. Lopuksi teen huomioita lähetekeskustelun välihuudois-

ta. 

6.1 Puheenvuorojen jakautuminen hallitus- ja oppositiopuolueiden välillä 

Kuviossa 2 on kuvattuna eri kansanedustajien puheenvuorojen lukumäärät puolueittain. En 

ole sisällyttänyt lukuihin peruspalveluministerin kolmea puheenvuoroa. 
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Kuvio 2. Kansanedustajien puheenvuorot puolueittain 

Hallitus- ja oppositioasetelma lukumäärien suhteen on aika tasavertainen. Hallituspuoluei-

siin kuuluivat sosiaalidemokraatit, kokoomus, RKP ja kristillisdemokraatit. Lähetekeskus-

telussa sosiaalidemokraatit, kokoomus ja kristillisdemokraatit käyttivät yhteensä 31 pu-

heenvuoroa, mikä oli noin 53 prosenttia kaikista puheenvuoroista. Hallituspuolueista eni-

ten äänessä oli sosiaalidemokraatit ja noin joka kolmas puheenvuoro oli sosiaalidemokraa-

tin esittämä. Oppositiopuolueet eli perussuomalaiset, vasemmisto, keskusta, vasenryhmän 

eduskuntaryhmä ja vihreät käyttivät yhteensä 28 puheenvuoroa, mikä oli noin 47 prosenttia 

kaikista puheenvuoroista. Oppositiopuolueista eniten äänessä olivat perussuomalaiset. 

6.2 Politikointiretoriikka 

Liitteessä 1 olevasta kuviosta voi tarkistaa, ketkä olivat eniten äänessä lähetekeskustelussa. 

Hallituspuolueista eniten äänessä olivat sosiaalidemokraattien Anneli Kiljunen (4 puheen-

vuoroa) ja Merja Kuusisto (4 puheenvuoroa) sekä kokoomuksen Sari Sarkomaa (3 puheen-

vuoroa). Oppositiopuolueista eniten äänessä oli keskustan Terhi Peltokorpi (4 puheenvuo-

roa). Hallituspuolueista etenkin sosiaalidemokraatit asemoituivat puolustamaan lakiesitys-

tä. Tämän selittää osittain se, että sosiaalidemokraattien kansanedustaja Susanna Huovinen 

oli peruspalveluministerinä. Tämä näkyi puolueen sisällä siten, että puoluetoverit ylistivät 

ja kehuivat sekä lakiesitystä että Huovista arvokkaasta työstään. 

”Tämä lakiesitys on ainutlaatuinen, sillä tässä laissa lähdetään liikkeelle 

apua ja tukea tarvitsevien ihmisten tarpeista ja siitä, miten näihin tarpeisiin 
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voitaisiin vastata oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.” (Mäkisalo-

Ropponen, sd) 

”Ehkä tästä laista tulee jopa historiallinen, mutta joka tapauksessa se on 

osoitus siitä, että hyvinvointivaltiolla on tulevaisuutta, kunhan teemme roh-

keaa lainsäädäntöä ja panostamme reilusti ihmisten tavalliseen arkeen ja 

ongelmien ennaltaehkäisyyn.” (Kiljunen, sd) 

”Tämä laki tullaan vielä muistamaan.” (Viitamies, sd) 

”Iso sulka ministeri Huovisen hattuun siitä, että vastustuksestakin huoli-

matta olette jaksanut tätä esitystä paimentaa eteenpäin ja nyt se on meillä 

täällä käsiteltävänä.” (Ojala-Niemelä, sd) 

Oppositiopuolue keskusta näyttäytyi noudattavan maltillisempaa linjaa kuin esimerkiksi 

perussuomalaiset tai vasemmisto. Oppositiopuolue keskustan maltillisempaa linjaa selittää 

se, että puolue on ollut hallituskaudella 2007–2010, Vanhasen II-hallituksen kaudella, 

käynnistämässä sosiaalihuoltolain valmistelua (www.valtioneuvosto.fi). Sosiaalidemo-

kraattien ja keskustan välisestä jännitteisyydestä tai piikittelystä on viite seuraavassa pu-

heenvuorossa: 

”Esimerkiksi keskusta kyllä on tätä epäkohtaa pitänyt esillä mutta ei ole 

saanut aikaan muutosta parempaan edes viime nelivuotiskaudellaan hallituk-

sessa.” (Viitamies, sd)” 

Hyökkäävän retoriikan tarkoituksena on vahingoittaa vastustajan puolustusta, kun taas 

puolustavan retoriikan pyrkimyksenä on vahvistaa omaa positiota, jottei sitä päästä vahin-

goittamaan. Selvästi tällaista hyökkäys on paras puolustus–strategiaa käytti entinen jää-

kiekkoilija Wallinheimo, joka aivan lähetekeskustelun alkupuolella hyökkää opposition 

kimppuun ja puolustautuu jo ennalta kustannuskritiikkiä vastaan. Jokisen mukaan (1999, 

156) ironia on yksi keskeinen hyökkäävän retoriikan keino. Opposition kärkevintä kritiikin 

miekkaa eli kustannuskysymystä pyritään jo aivan lähetekeskustelun alussa nakertamaan 

osoittamalla kuinka oppositiopuolueiden argumentaatioon on sekoittunut oppositioasetel-

masta johtuvia intressejä. Ironian tarkoitus on saada vasta-argumentti näyttämään nauretta-

valta, ei vakavasti otettavalta. (Jokinen 1999, 130, 155–156.) 

”Täällähän erityisesti oppositio on puheissaan väittänyt tätä lakia silmän-

kääntötempuksi juuri puutteellisen rahoituksen vuoksi.” (Wallinheimo, kok) 
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Ironia sovelletaan seuraavassakin erityisesti oppositiopuolue perussuomalaisia kohtaan: 

”En ymmärrä lainkaan, mitä lakiesitystä perussuomalaiset ovat lukeneet. 

Koskien edustaja Niikon kommenttia: vieraannuttamiseen juuri nimenomaan 

tällä lailla etsitään vastauksia.” (Salonen, sd) 

Wiberg ja Koura (1996, 200–201) näkevät politiikan strategisena toimintana, missä pyri-

tään hyötymään tiedon jakautumisen epäsymmetriasta. He ovat tarkastelleet erityisesti par-

lamenttikysymysten logiikkaa (katso Wiberg & Koura 197–218). Hallituspuolueilla, oppo-

sitiopuolueilla ja yleisöllä on eri määrä tietoa. Polikointiin liittyy adversiaalinen luonne eli 

poliittisen vastustajan aseman vaikeuttaminen (Wiberg & Koura 1996, 215). Tämä näkyi 

esimerkiksi siten, että hallituspuolueiden jäsenet esittivät peruspalveluministerille helppoja 

kysymyksiä ja opposition jäsenet hankalia kysymyksiä. Sosiaalidemokraattien kysymykset 

olivat tyyliltään esimerkiksi informaatiota selvittäviä ja koskettivat lainsisällön tarkempaa 

erittelyä. Peruspalveluministeri Huovinenkin toimi strategisesti, sillä hän vastasi suurem-

malta osin sosiaalidemokraattien esittämiin kysymyksiin. Näin toimiessaan hän paljasti 

hallituksen kannalta edullista tietoa. 

”Kysyisin ministeriltä, mikäli teillä riittää aikaa vastata, tästä omatyönteki-

jästä: mitä se tulee käytännössä tarkoittamaan, ja millä tavalla se on ajatel-

tu järjestettävän?” (Viitamies, sd) 

”Tällä lailla on ilmeisesti myös se tarkoitus, että viranomaiset voisivat pa-

remmin vaihtaa tietoja, ja kysynkin ministeriltä: onko tässä suhteessa tulos-

sa parannusta”? (Ojala-Niemelä, sd) 

Seuraavat perussuomalaisten kysymykset liittyivät laajempiin kokonaisuuksiin, joihin ei 

ole olemassa yksiselitteistä vastausta. 

”Arvoisa ministeri, olisin tiedustellut: Vuonna 2012 peräti 141 kansanedus-

tajaa allekirjoitti Pauli Kiurun lakialoitteen, jonka mukaan vanhempi, joka 

toistuvasti ja tahallisesti estää lapsen tapaamisen toisen vanhemman kanssa, 

voitaisiin tuomita sakkoon tai vankeuteen. Lisäksi perussuomalaisten Juho 

Eerola teki vastaavanlaisen lakialoitteen, jonka allekirjoitti 60 henkilöä. Ky-

symys kuuluukin: Miksi näin merkittävää lapsen oikeutta koskevaa epäkoh-

taa ei haluttu korjata sosiaalilain uudistuksessa?” (Niikko, ps) 
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”Tässä laissa säädetään erilaisia velvoitteita, määräaikoja, kriteereitä ja 

niin edelleen viranomaisille kuten myös oikeuksien puolelta kansalaisille. 

Nämä asiat ovat tärkeitä ja hyviä huomioita, mutta millä ihmeen resurssilla 

tämä kaikki kaunis aiotaan jatkossa toteuttaa?” (Mäkipää, ps)  

”Millä tavalla te näette sen, kuinka sosiaalityöntekijöiden työtaakka kasvaa 

tämän lain myötä ja millä tavalla lapsen etu, joka on keskiössä kuitenkin, 

tulee nousemaan esille? Lääkäriliiton Heikki Pälvehän on esittänyt suuren 

huolen siitä, että lapsen kaltoinkohtelua on loppujen lopuksi hyvin vaikea 

tunnistaa. Turvataanko työntekijöille riittävät resurssit tehdä tätä tärkeää ja 

vaativaa työtä”? (Juvonen, ps) 

Kuten edellä olevat aineisto-otteet antavat viitteitä, suhtautuvat perussuomalaiset pessimis-

tisesti sosiaalihuoltolakiin. Myös vasemmistosta ja keskustasta esitettiin kriittisiä kannan-

ottoja. Huolenaiheina olivat muun muassa resurssit, niin kustannusten kuin työntekijöiden 

osalta. 

”Valitettavasti kyllä minussa pessimisti sanoo, että tämä lakikokonaisuus jää 

kuolleeksi kirjaimeksi, mikäli rahoitusta ei löydy, ja yhtä lailla pessimisti nä-

kee, että on hyvin todennäköistä, että seuraava hallitus joutuu tätä lakikoko-

naisuutta päivittämään.” (Kivelä, ps)  

”Kaiken kaikkiaan lain uudistuksen tavoitteet ovat kaunista luettavaa, ja 

ihan aidosti toivoa sopii, että myös käytännössä laki tulee yltämään tavoittei-

siin.” (Jurva, ps) 

”Lastensuojelussa työskentelevät henkilöt ovat kokeneet huolestuttavana re-

surssien riittävyyden.” (Juvonen, ps) 

Minusta se rakennelma on hieno, mutta se ongelma on vähän siinä, miten se 

mahtaa toimia käytännössä. Vanhuspalvelulain kokemukset kunnista eivät 

ole kaikilta osin olleet rohkaisevia. Kannustan ministeriötä, ministeriä ja tu-

levia ministereitä pitämään omalta osaltaan huolta sitten, kun vaaditaan 

myöskin sitä järjestämislakia ja sen kautta tätäkin lakia, että tätä hienoa ra-

kennelmaa ei päästetä jäämään pelkästään sanojen helinäksi.” (Virtanen, 

vas) 
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”Pakko on sanoa, arvoisa puhemies, tähän loppuun, että hieman tässä hais-

kahtaa se, että pykälät ovat kohdallaan mutta resursseja, niin ihmisiä kuin 

rahaakin, on vähän liian vähän. ” (Rehula, kesk) 

Puhemiehen roolina on ohjata keskustelua. Hänen on velvollisuus puuttua keskusteluun, 

kun esimerkiksi kansanedustajan käyttäytyminen on sopimatonta. (Wiberg & Koura 1996, 

216.) Perussuomalaisten kansanedustaja Ruohonen-Lerner oli ainoa puhuja, jonka puhee-

seen varapuhemies Ravi puuttui, mikä kertoo eduskuntasalissa olleen hieman jännitettä: 

”Arvoisat edustajat, minuutti on vastauspuheenvuoron maksimimitta. Ja 

kun huomaan salissa hieman levottomuutta, haluan omalta osaltani hälven-

tää sitä ja todeta, että me pystymme tämän debatin käymään niin, että kaikki 

ne, jotka ovat nyt tänne listautuneet, saavat ainakin sen yhden puheenvuo-

ron.” (Ravi, eduskunnan varapuhemies) 

Poliittisiin kysymyksiin haastoivat esimerkiksi perussuomalaisten Niikko, joka toi esille 

vieraannuttamisen, mihin ongelmaan hänen mielestään ei tässä laissa haettu vastausta. 

Myös kokoomus toi poliittisia kysymyksiä esiin. Sarkomaa ehdotti eroperheille suunnatun 

avun saattamista valmisteluun. Tällä puheenvuorollaan Sarkomaa otti ilmeisesti kantaa 

Niikon vieraannuttamisen teemaan. Zyskowicz nosti poliittiseen keskusteluun palveluiden 

priorisoimisen tulonsiirtojen edelle. Vasemmiston argumentoinnissa korostui kriittisyys. 

Virtanen esitti kritiikkinsä maltillisemmin ja Kontula kärkevämmin. Sen lisäksi että Kontu-

la kyseenalaisti koko ennaltaehkäisy-käsitteen käytön, hän toi esille huolen subjektiivisten 

oikeuksien rajaamisesta. Kontula esitti myös kritiikkiä lakiesitysten ja budjettiesitysten 

yksipuolista arviointia kohtaan. 

Samantyyppisiä esimerkkejä on muitakin, että sitä mukaa kuin subjektiivisis-

ta oikeuksista tai universalistisista periaatteista luovutaan palvelujen tar-

joamisessa, niin helposti ajaudutaan siihen, että ne erityistapaukset tarkoit-

tavat yhä vahvempaa puuttumista ja yhä myöhäisempää puuttumista. Tä-

hän tendenssiin on hirveän helppo mennä, koska se näyttää säästöiltä silloin 

aluksi, kun siihen ryhdytään. Tässä salissakin on tuotu esille useaan kertaan 

jo tänään, kuinka paljon maksetaan niistä 90-luvun alun säästöistä nykypäi-

vässä. Ei meillä tämä alamäki olisi tällä hetkellä läheskään niin paha, jos sil-

loin oltaisiin toimittu fiksummin. (Kontula, vas) 
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”Minä toivoisin, että päätöksenteossa saataisiin enemmän erilaisten sosiaa-

listen vaikutusten arviointia ja että meidän lakiesityksemmme ja budjettiesi-

tyksemme huomattavasti kunnianhimoisemmin pohdittaisiin muutakin kuin 

sitä, paljonko tämä maksaa ja montako virkamiesvuotta tämä vaatii.” 

(Kontula, vas) 

Mäkipään puheenvuoro korostui perussuomalaisten puheenvuoroista eniten metaforisena ja 

yhteiskunnallista pohdintaa sisältävänä, jossa voi havaita moraalisia kysymyksenasettelui-

ta, minkä esimerkkinä perhemoraalin löystyminen (katso Juhila 1996, 33). 

”Perheen määritelmä on muuttunut rajusti. Ennen maalla perhe käsitti eri 

sukupolvet, jopa saman katon alla asuvina tai lähitaloissa. Nyt perhe on 

ydinperhe ja sekin käy harvinaiseksi. Yksinhuoltajia on paljon. On paljon 

avioeroperheitä ja uusioperheitä monimutkaisine ihmissuhteineen. Onnelli-

sessa tapauksessa uudet perheet ovat hyvä kasvualusta lapsille ja kaikki voi-

vat hyvin. Valitettavan usein esimerkiksi mustasukkaisuuden ongelmat pilaa-

vat asetelman. Perhesuhteista muodostuu todellinen ongelmakenttä. On oi-

keudenkäyntejä, on huoltajuusriitoja, on väkivaltaa ja taloudellista ahdinkoa. 

Perheeseen kuuluvilla lapsilla on useita isiä. Parisuhteet eivät kestä muuta-

maa vuotta kauemmin. Tämä luo turvattomuutta. Tämä ilmiö on hyvä esi-

merkki kertakäyttökulttuurin leviämisestä. Asioita suunnitellaan lyhyellä 

tähtäimellä. Ihmissuhteisiin sitoudutaan löyhemmin, olipa kyseessä elä-

mänkumppani tai vastuu lapsista, vanhemmuuden tehtävästä.” (Mäkipää, ps) 

6.3 Lähetekeskustelun välihuudot 

Täysistunnon välihuutojen tarkastelu voi tuoda esiin joitakin poliittisia jännitteitä. Manner, 

Winter ja Wiberg (2012, 131–147) ovat tarkastelleet määrällisesti eduskunnan täysistunnon 

pöytäkirjojen välihuutoja aikavälillä 2007–2011. He tarkastelivat välihuutojen määrää, 

esittäjiä, välihuutojen kohdetta, kohtaa, välihuutojen tyyppiä ja reagoitiinko välihuutoihin 

(Manner ym. 2012, 133). 

Sosiaalihuoltolain lähetekeskustelussa esitettiin yhteensä kahdeksan välihuutoa. Välihuuto-

ja esittivät eniten perussuomalaiset (3 kappaletta) ja toiseksi eniten kokoomus (2 kappalet-

ta). Keskustasta, vasemmistosta ja sosiaalidemokraateista esitettiin jokaisesta puolueesta 

vain yksi välihuuto. Välihuutoja esitettiin eniten Susanna Huovisen puheenvuoroilla. Kaksi 

välihuudoista esitettiin kokoomuksen kahden eri kansanedustajan puheenvuoroilla. Yhdet 
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välihuudot esitettiin perussuomalaisten ja sosiaalidemokraattien kansanedustajan puheen-

vuorolla. Puoleen välihuudoista vastattiin, puolessa jätettiin noteeraamatta. Välihuudot 

olivat tyyliltään toteamuksia (2), kysymyksiä (2), huudahduksia (2), kehotuksia (1) ja yh-

dessä tapauksessa välihuutoa ei ole kirjoitettu pöytäkirjaan, vaan mainitaan vain sulkeissa 

välihuuto. 
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7 SUKUPUOLI 

Feministinen tutkimus on jo yli kolmen vuosikymmenen ajan nostanut esille pohjoismaissa 

naista alistavia symbolisia ja materiaalisia rakenteita ja käytäntöjä (katso Petrelius 2005, 

10). Tutkimus on kohdistunut esimerkiksi sukupuolisidonnaiseen hyvinvointivaltioon, yk-

sityisen ja julkisen piirin alueelle sekä hyvinvointivaltio on pitkälti naisten projekti, mitä 

valvovat miehet (katso Pierson 2006, 66–67). Lähtökohtaoletukseni on, että eduskunnan 

lähetekeskustelupuhe on lähtökohdiltaan sukupuolineutraalia. Feminististen tutkijoiden 

(katso esimerkiksi Petrelius 2005, 10) mukaan sukupuoli on kuitenkin keskeisessä asemas-

sa järjestämässä sosiaalista elämää kaikissa länsimaissa. Sosiaalihuolto, mitä lähetekeskus-

telussa käsitellään, on perinteisesti kuulunut naisten elämänpiirin alueelle. Naisten tehtävä-

nä on ollut yksityisessä elämänpiirissä tapahtuvan lasten ja vanhusten hoivan järjestäminen 

riippumatta siitä onko hoiva tuotettu yhteiskunnan tai yksityisen kautta. Esimerkiksi sosi-

aalityö on voimakkaasti sukupuolittunut ammatti, sillä valtaosa ammatissa toimivista on 

naisia. (Petrelius 2005, 10–11.) Sosiaalihuoltolain päivittäminen on siis olennainen asia, 

niin naisasiakkaiden kuin naistyöntekijöidenkin näkökulmasta. Nostan esille seuraavaksi 

muutamia huomioita, miten sukupuoli ei näy tai näkyy eduskunnan sosiaalihuoltoa käsitte-

levässä lähetekeskustelussa. 

7.1 Sukupuolineutraalia keskustelua 

Eduskunnan lähetekeskustelun puheenvuorot nojasivat valtaosin retoriikaltaan sukupuo-

lineutraaliin tai jopa sukupuolisokeaan ajatteluun. Sukupuolineutraalista puheesta toimi 

esimerkkinä seuraavat aineisto-otteet: 

”Kotipalvelun osalta sosiaalihuoltolakiin esitetään palveluja järjestävälle 

taholle erityistä velvoitetta palvelujen järjestämiseen. Kotipalvelua olisi 

mahdollista jatkossa saada, kun apua tarvitaan esimerkiksi lapsen syntymän 

yhteydessä tai vamman tai sairauden vuoksi.” (Huovinen, peruspalvelumi-

nisteri) 

”Tätä valmistelua on tehty koko sosiaalihuollon kenttää kuullen. Uskon itse 

vahvasti siihen, että toimivaa ja hyvää lainsäädäntöä voidaan tehdä vain 

niin, että kuullaan riittävästi niin asiakkaiden kuin asiantuntijoiden, työn 

tekijöiden, näkemyksiä.” (Huovinen, peruspalveluministeri) 

”On tärkeää huomata, että tällä lainsäädännöllä pyritään myös siihen, että 

kun sosiaalityöntekijää oikeasti tarvitaan, niin hänen panoksensa on juuri 
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silloin käytettävissä. Tietenkin meidän täytyy laajemminkin kiinnittää huo-

miota siihen, miten sosiaalityöntekijät jaksavat oman työurakkansa keskellä, 

miten saamme koulutusmääriä sille tasolle, jolle vaatimuksia on, ja sitten mi-

ten ylipäätään tämä työn luonne saadaan sellaiseksi, että yhä useampi ei uu-

puisi siinä urakkansa alle.” (Huovinen, peruspalveluministeri) 

Kuten jo mainitsin, sosiaalihuolto on naisvaltainen ala. Niin työntekijät kuin asiakkaatkin 

ovat valtaosaltaan naisia. Edellisissä aineisto-otteissa sukupuolinäkökulma kuitenkin häi-

vyttyi sukupuolineutraaliuden alle. Lähetekeskustelussa esiintyi varsin vähän sanoja, joissa 

sukupuoli olisi selvästi pääteltävissä. Kaiken kaikkiaan kahdeksan eri kansanedustajien 

puheenvuoroissa mainittiin asiayhteyksiltään sukupuoleen viittaavia sanoja. Eniten mainin-

toja tekivät sosiaalidemokraattien kansanedustajat. 

”Eräs perheenisä Helsingistä kertoi, että heidän perheensä kauniit kulissit 

alkoivat rapista, kun vanhemmat tajusivat eräänä viikonloppuna, että ala-

ikäinen lapsi oli jo pitkään kokeillut huumeita, ja perheen elämä pysähtyi.” 

(Hiltunen, sd) 

”Myös viranomaisyhteistyö on meillä ontunut viime vuosina, ja ehkä tämä 

ilmeni räikeimmin Vilja Eerikan tapauksessa.” (Ojala-Niemelä, sd) 

”Tuli mieleen, kun pari vuotta sitten tapasin erään iäkkään rouvan, joka 

kertoi perheensä tilanteesta. Oli yksinhuoltajaäiti, joka oli sairastunut, hän 

ei saanut kunnalta kodinhoitajan palveluita. Oli sanottu, että täytyy kääntyä 

sitten yksityisten ammatinharjoittajien puoleen — mutta senhän nyt kaikki 

tietävät, että semmoista mahdollisuutta yksinhuoltajaäidillä ei ole.” (Kuusis-

to, sd) 

”Muutamat edelläkävijät Suomessa ovat uskaltaneet jo näyttää, ettei varhai-

sen puuttumisen tärkeys ole vain meidän sosiaalitätien sanahelinää.” (Salo-

nen, sd) 

Toiseksi eniten sukupuoli näyttäytyi perussuomalaisten puheenvuoroissa. Mäkipää viittasi 

useaan otteeseen sukupuoleen. 

”Sosiaalihuolto koskettaa vauvasta vaariin meitä kaikkia.” (Mäkipää, ps) 

”Perheeseen kuuluvilla lapsilla on useita isiä.” (Mäkipää, ps) 
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”Tämän päivän mummit ja ukit eivät myöskään halua olla nuortensa perhei-

den käytettävissä niin tiiviisti kuin ennen vaan vain silloin, kun itselle sopii, 

ei aina silloin, kun tarvetta olisi”. (Mäkipää, ps) 

”Monissa yhteiskunnissa vielä perhe on säilyttänyt sille kuuluvaa asemaan-

sa. Se on yhteiskunnan perusyksikkö, joka pystyy normaalioloissa selviyty-

mään ottamistaan tehtävistä ja vastuista toinen toistaan tukien. Näissä yh-

teiskunnissa usein nainen ei ole niin tiiviisti työssä. Hän hoitaa kotia ja per-

hettä. Meillä on toisin.” (Mäkipää, ps) 

”Silloin jopa Turun kaupungissa riitti se, että soitti, että lapsi on sairaana ja 

tarvitaan kotiapua, että vaimo pääsee töihin, ja itse pääsin opiskelemaan sit-

ten, jos tarvitsi. Sen pystyi silloin vielä valitsemaan, oliko se isä vai äiti, joka 

jäi pois töistä ja hoiti.” (Heikkilä, ps) 

7.2 Sukupuolijakauma 

Koska sukupuoli näyttäytyi varsin vähän lähetekeskustelun sisällöissä, kiinnitän huomiota 

kansanedustajien sukupuolijakaumaan. Lähetekeskustelussa esitettiin kaikkiaan 62 pu-

heenvuoroa, kun lasketaan peruspalveluministerin puheenvuorot mukaan. Puheenvuoroista 

16 oli miesten puheenvuoroja eli ainoastaan noin 25 % lähetekeskustelussa esitetyistä pu-

heenvuoroista oli mieskansanedustajien puheenvuoroja (katso kuvio 3). 

 

Kuvio 3. Mieskansanedustajien puheenvuorot puolueittain 
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Sosiaalidemokraattien puheenvuoroista kaikki olivat naiskansanedustajien puheenvuoroja 

(katso kuvio 4). Sukupuolijakauma näkyi myös keskustan puheenvuoroissa, sillä ainoas-

taan yksi neljästä puheenvuoroista oli miehen esittämä puheenvuoro. Muiden puolueiden 

osalta sukupuolijakauma oli tasaisempi. 

 

Kuvio 4. Naiskansanedustajien puheenvuorot puolueittain 

7.3 Asemoituminen sukupuolen mukaan 

Jokinen (1999, 127) kirjoittaa käsitteestä asemoituminen. Tämä kertoo puhujan asenteesta 

eli tietynlaisesta position ottamisesta julkisessa keskustelussa. Arvioin position ottamista 

kansanedustajan sukupuolen mukaan. Toinen Jokisen mainitsema käsite on argumentaa-

tiokonteksti tai retorinen konteksti, missä asemoidutaan osana laajempaa kontekstia. Ase-

moituminen ei tapahdu koskaan tyhjiössä. Tässä kohtaa en arvioi sitä, onko asemoituminen 

tiedostettua vai tiedostamatonta, vaan sitä miltä lähetekeskustelun naisvaltaisuus merkitsee. 

(Jokinen 1999, 127–128.)  

Petreliuksen (2005, 10) mukaan miehet osallistuvat naisia enemmän poliittiseen päätöksen-

tekoon, mikä ei näkynyt lähetekeskusteluvaiheessa. Tämä johtunee sosiaalihuollon asemoi-

tumisesta naisten elämän alueelle. Lähetekeskustelussa naisten argumentointikeinot olivat 

monipuolisempia kuin miesten, mikä voi selittyä yksinkertaisesti siten, että naiset ottivat 

enemmän osaa lähetekeskusteluun. Naisten sosiaalihuollon asiantuntijuus näkyi puheen-

vuoroissa, jossa vedottiin muun muassa omaan ammatilliseen kokemukseen, syy-seuraus–

suhteisiin, lukumääriin sekä toimivien käytäntöjen esittelyyn. Miesten suurimpana huolen-

aiheena näyttäytyi pessimistinen suhtautuminen resurssien riittävyyteen. Sen sijaan lähete-



61 
 

keskustelun välihuudoista kuusi kahdeksasta on mieskansanedustajien esittämiä. Välihuu-

dot voi ajatella esimerkiksi miehisestä toiminnasta. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Pro gradu–tutkielmani tavoitteena oli tehdä näkyväksi kansanedustajien käyttämää reto-

riikkaa eduskunnassa. Retorisesti asiakasryhmistä korostuivat lapset, nuoret ja vanhukset, 

mutta kokonaan poissuljettuja asiakasryhmiä sen sijaan olivat työttömät sekä mielenterve-

ys- ja päihdeongelmaiset. Käytetty retoriikka on tärkeää nostaa esille, koska sillä on merki-

tystä esimerkiksi siihen miten yleisemmin suhtaudutaan sosiaalihuoltoon. Poliittisten linjo-

jen valinta kertoo faktan ja arvojen asemasta (Rieke ym. 2009, 284). Samalla kansanedus-

tajien monipuolinen retoriikka kertoo niistä painotuksista, mitkä nykypolitiikassa vallitse-

vat. Parlamentaarisessa puheessa on integroiva tarkoitus, vahvistetaan yhteiskunnan ylläpi-

tävää yhteistä poliittista ja sosiaalista arvo- ja normijärjestelmää (Tuori 2007, 176). Tässä 

projektissa asettuivat erityisesti sosiaalidemokraatit kannattamaan sosiaalihuoltolakia. Sa-

moin oli 1980-luvulla, jolloin sosiaalihuoltolakia uudistettiin edellisen kerran. Lain uudis-

tamisen tukijoina olivat sosiaalidemokraattisen puolueen jäsenet ja puolueen kannattajat 

(Kotiranta & Mäntysaari 2017, 39). 

Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena oli sosiaalihuoltolain lähetekeskustelu, johon osal-

listui 36 eri kansanedustajaa kahdeksasta eri puolueesta. Nämä puolueet olivat sosiaalide-

mokraatit, perussuomalaiset, keskusta, kokoomus, vasemmisto, kristillisdemokraatit, vih-

reät ja vasenryhmä. Myös peruspalveluministeri Susanna Huovisen osallistui lähetekeskus-

teluun. Kiinnitin huomiota erityisesti käytettyihin retorisiin keinoihin, oppositio- ja halli-

tusasetelmaan sekä sukupuolen näkymiseen sosiaalihuoltolain lähetekeskustelussa. 

Perelmanin ja Olbrechts-Tytecan argumentaatioteoria oli hyvä lähtökohta tarkastella retori-

sia vaikuttamiskeinoja. Käytetty retoriikka oli monimuotoista ja siinä painottui syy-

seuraus-suhteilla, lukumäärillä, esimerkeillä ja metaforilla vakuuttaminen. Lähetekeskuste-

lussa asiakasryhmistä oli keskiössä lapset, nuoret ja vanhukset ja ylipäätänsä perheet, jotka 

osallistuvat huolenpitotehtävään. Lähetekeskustelussa mainittiin myös vammaiset ja kehi-

tysvammaiset. Sitä vastoin lähetekeskustelun keskiöstä puuttui aikuiset. Tämä kertoo halli-

tusretoriikan painottumisesta historiasta tuttuun jaotteluun ansaitseviin ja ansaitsematto-

miin yhteiskunnallisen tuen saajiin (katso esimerkiksi Juhila 2006, 81–84). 

Yhteiskunnallisen tukeen olisivat oikeutettuja he, jotka ottavat osaa hoito- tai huolenpito-

vastuuseen ja jotka pyrkivät aktiivisesti työelämään tai opiskelemaan. Esimerkiksi omais-

hoitajat olisivat oikeutettuja apuun, jotka ovat ottaneet hoitovastuun lapsestaan tai puo-

lisostaan. Perheet olisivat oikeutettuja kotipalveluun, jotta heidän huolenpitotehtävä ja toi-



63 
 

mintaedellytykset paranisivat ja siten lapsen etu toteutuisi. Kotipalvelua voi saada, kun syy 

ei ole itse aiheutettu, mikä samalla sisältää poissulkevan rajaamiseen. Nuorten kohdalla 

painottuisi koulutuksen tai työhön mahdollisimman nopea ohjautuminen ja siten sosiaali-

huollon tuesta irtaantuminen. Lähetekeskustelussa harkittiin valmistelun asettamisesta ero-

perheiden mahdollisimman varhaisen tuen saamisesta. 

Kokonaan poissuljettuja asiakasryhmiä sosiaalihuoltolain esityksestä lähetekeskustelussa 

olivat esimerkiksi työttömät, mielenterveysongelmaiset ja päihdeongelmaiset. Kaksi vii-

meistä asiakasryhmää kuitenkin mainittiin omaishoitajan tukemiseksi siinä yhteydessä, kun 

hoidettavalla on kyseisenlaisia ongelmia. Työttömyys mainittiin, mutta eri asiayhteydessä. 

Tämä laki nähtiin yhtenä ratkaisuna työttömyysongelmaan, kun tarvitaan enemmän sosiaa-

lialan ihmisiä sosiaalihuoltolain tehtävien hoitamiseksi. 

Lähetekeskustelun arvostuksissa näkyi yhtäältä avun hakijoiden aktiivisuus ja osallisuus, 

mutta myös palveluiden tehokkuus ja oikea-aikaisuus. Lähetekeskustelussa oli nähtävissä 

uusliberalistisia painotuksia, kuten vähemmällä olisi saatava aikaan tehokkaampia ja vai-

kuttavampia palveluja, asiakkuuksien pituuksia tulisi lyhentää sekä asiakkaiden omatoimi-

suutta ja vertaustuen merkitystä olisi vahvistettava, jotta voidaan irtaantua mahdollisimman 

nopeasti yhteiskunnan tarjoamasta avusta. 

Sosiaalityön yhtenä periaatteena on heikomman puolelle asettuminen. Paynen (1997, 266) 

mukaan sosiaalityön asioiden ajo merkitsee valtaa vailla olevien asiakkaiden edustamista 

valtarakenteiden suuntaan. Tästä periaatteesta heijastui muun muassa Huovisen asemoitu-

minen puolustamaan koko sosiaalihuoltolakiesitystä. Muutamissa puheenvuoroissa vedot-

tiin siihen, että sosiaalialan asiantuntijat olivat perustelleet ennaltaehkäisyn tärkeyttä. Lä-

hestymisnäkökulmana oli säästöjen luominen, mikä on nerokas välttämättömyysretoriikan 

omainen keino. Välttämättömyyteen ja pakkoon vetoamalla epäpolitisoidaan eli tehdään 

asia vaihtoehdottomaksi (katso Palonen 1997, 16–19). Lähetekeskustelun puheenvuoroissa 

esiintyi useaan otteeseen ennaltaehkäisyn merkitys sekä inhimillisesti että taloudellisesti. 

Vaikka tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat kannatettavia arvoja, niin luulen, että vaaka-

kupissa on painanut taloudelliset näkökohdat. Huovinenkin totesi, että korjaavien toimen-

piteiden kustannukset kasvavat, niin on välttämätöntä kiinnittää huomiota ennaltaeh-

käisyyn. 

Ennaltaehkäisyn periaate ei ole uusi asia. Se ulottuu jo 1800- ja 1900-lukujen taitteeseen, 

jolloin köyhäinhoitoon muodostettiin lääketieteestä tuttu ehkäisevän toiminnan periaate. 
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Ennaltaehkäisyn periaate sisältää käsityksen asteittaisesta puuttumisesta ja kontrollista. 

Esimerkiksi perussuomalaisten kansanedustaja Mäkipää pohti pitkällisesti perhemoraalin 

löystymistä ja siitä aiheutuvia ongelmia. Sosiaalihuollon kontrolliluonteen kritiikin seura-

uksena on kiinnitetty huomiota myös palveluhenkisyyteen ja asiakaslähtöisyyteen. Palve-

luhenkisyydestä ja asiakaslähtöisyydestä henki tässä lakiehdotuksessa se, että esimerkiksi 

lastensuojelun avohuollosta erotettiin sosiaalihuoltolain mukaiset perhetyö ja kotipalvelu. 

Kansanedustajat näkivät tärkeänä palveluiden toteuttamisen yhden luukun kautta ja mah-

dollisimman matalan kynnyksen avun hakemiseen. Muutoinkin eduskunnan retoriikassa 

painottui lastensuojelu esimerkkinä ja erityisesti huostaanoton kustannuksista säästäminen. 

(Juhila 2006, 28, 32–33, 42.) 

Tarkastelin myös lähetekeskustelun yleisösuhdetta. Yleisösuhteen tarkastelussa käyttökel-

poinen käsite on vaikuttaminen. Esimerkiksi Kunelius (2003, 127–128) jakaa vaikuttami-

sen neljään tasoon. Tässä yhteydessä yleisösuhteen tarkastelussa kiinnitin huomiota siihen 

kehen vaikutetaan ja millä tavalla. Pääosin yritettiin vaikuttaa kuntatason päättäjiin. Esi-

merkeissä nostettiin esille muutamien kaupunkien hyviä kokemuksia ennaltaehkäisyyn 

panostamisesta ja ihmeteltiin jopa välihuudossa ääneen, miksi muualla ei ole jo toimittu 

samoin. Universaaliyleisöä kosiskelevista hyvistä lähtökohdista käsin, kuten oikeudenmu-

kaisuudesta ja hyvinvoinnista luotiin pohjaa hyvälle argumentaatiolle (katso Foss ym. 

2002, 89). Retoristen keinojen tarkastelussa suurin puute oli se, että argumentaatioteoria 

jättää huomioimatta vallan ja ideologian vaikutukset (Plantin 1990 Summan 1996, 72–73 

mukaan). Tätä asetelmaa täydentämään nostin esille Kari Palosen käsitteet policy- ja poli-

tikointiretoriikka (katso Palonen & Summa 1996, 11–12) sekä Matti Wibergin ja Antti 

Kouran (1996, 197–218) näkemykset parlamenttikysymysten logiikasta. 

Policy-tason arvioinnissa lähetekeskustelu näyttäytyi konsensushakuisena. Asiakysymyk-

sestä eli ennaltaehkäisyn tarpeellisuudesta oltiin yksimielisiä, missä hallitus- ja oppositio-

asetelma ei näkynyt. Useissa puheenvuoroissa otettiin esille sosiaalihuollon peruspalvelu-

jen romahtaminen ja korjaavien tai erityispalveluiden kustannusten kasvaminen. Karan-

neista lastensuojelun kustannuksista mainittiin usein esimerkkinä huostaanoton kustannuk-

set. Sosiaalihuoltolain uudistamisessa viitattiin jo olemassa oleviin opetustoimen painotuk-

siin, jossa on erityisopetuksen kustannuksista säästetty painottamalla ennakoivaa ja var-

haista tukea. Esityksessä oli nähtävissä yhtymäkohtia myös vanhuspalvelulakiin, jossa pal-

velutarpeen arviointi sekä terveydenhuoltolakiin, joka on uudistettu jo aiemmin. 
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Yhdenmukaisen mielipiteen rakentumiseen lienee vaikuttanut suhteellisen pitkä lain val-

mistelu. Ennen sosiaalihuoltolain vireilletuloa eduskunnassa 19.9.2014 on käyty monivai-

heinen lain valmisteluvaihe, joka on käynnistynyt jo vuoden 2009 huhtikuussa, jolloin kes-

kusta on ollut käynnistämässä lain valmistelua (www.valtioneuvosto.fi). Sosiaali- ja terve-

ysministeriön asettaman työryhmän toimintakautta vielä jatkettiin 30.6.2012 saakka. Lain 

valmistelu ei suinkaan vielä päättynyt tähän, vaan sitä jatkettiin virkamiestyönä. (HE 

164/2014 vp, 93–94.) Parlamentaarisen retoriikan avulla voidaan joko kiirehtiä tai hidastaa 

poliittisia ratkaisuja (Palonen 2005, 145). Useissa lähetekeskustelun puheenvuoroissa vii-

tattiin lain ripeään toimeenpanoon. Puheenvuoroissa esitettiin myös, että peruspalvelumi-

nisteri oli läpäissyt jo varsinaisen esteen eli valtiovarainministeriön, mikä raamittaa budje-

tit. Sosiaalihuoltolain lähetekeskustelu käytiin syyskuussa 2014 ja laki vahvistettiin vuoden 

loppuun mennessä. 

Parlamentaarinen puhe kontekstina perustuu sille retoriselle periaatteelle, että puolesta ja 

vastaan puheenvuorot vuorottelivat. Puhemies johtaa keskustelua, jotta keskustelu ei muo-

dostuisi liian yksitoikkoiseksi. (Palonen 2005, 144.) Politikointiretoriikan tarkastelu toi 

esiin joitain jännitteitä, mikä näkyi selvimmin kustannuksiin liittyvässä keskustelussa. Kun 

hallituspuolue sosiaalidemokraatit Huovisen johdolla perustelivat ennaltaehkäisyn tärkeyt-

tä kustannusten lievittämisellä, oppositiopuolue perussuomalaiset oli huolissaan lain toi-

meenpanoon liittyvistä kustannuksista. Samoin vasemmisto ja keskusta suhtautuivat pes-

simistisesti resurssien riittävyyteen, niin työntekijöiden kuin kustannustenkin. Hallituspuo-

lue kokoomus yhtyi myös tähän huoleen kustannuksista ja Wallinheimo tarttui tähän ky-

symykseen tuomalla esiin oppositiopuolueiden kritiikin ja myöntämällä että kustannus-

neutraali laki ei ole. Sarkomaakin otti esille kustannuspuolen ja oli huolissaan lain toi-

meenpanosta. Hän näki tärkeänä viedä asia rakennepakettiin mukaan ja totesi, että asiaa 

käsitellään ainakin valtiovarainvaliokunnassa, minkä puheenjohtaja Sarkomaa on. 

Parlamenttikysymysten logiikan tarkastelu toi esille kysymysten adversiaalisen luonteen eli 

vastapuolen elämän hankaloittamisen (Wiberg & Koura 1996, 215). Parlamentaarinen pu-

he sisältää siis strategisen toiminnan elementin. Tämä näkyi siten, että hallituspuolueista 

etenkin sosiaalidemokraatit, jotka olivat muutenkin lähetekeskustelussa äänessä joka kol-

mannella puheenvuorolla, esittivät Huoviselle helppoja sosiaalihuoltolain esityksen sisältöä 

selventäviä kysymyksiä. Oppositiopuolueet, etenkin perussuomalaisten johdolla, haastoivat 

peruspalveluministeriä vaikeilla, moniulotteisilla kysymyksillä. Peruspalveluministerikin 
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oli strateginen toimija, sillä hän vastasi pitkälti sosiaalidemokraattien esittämiin kysymyk-

siin kustannuskritiikin ohella. 

Kysymyksiä esitetään siinäkin tarkoituksessa, että kysyjä esittää itselleen tärkeitä asioita 

julkiseen keskusteluun (Wiber & Koura 1996, 216–217 ). Puhetilanteeseen vaikuttavat 

hekin, jotka eivät ole konkreettisesti puhetilanteessa läsnä, esimerkiksi potentiaalinen ää-

nestäjäkunta (katso Summa 1989, 103; Wiberg & Koura 1996, 215). Muun muassa Blom-

stedt (2003, 223) on kirjoittanut siitä, että politiikkojen puheilla on jokin tarkoitus. Tarkoi-

tuksena voi olla totuuden kertomisen lisäksi asioiden väisteleminen, aikaisempien puhei-

den tai ideologian oikeuttaminen tai puolueensa intressien puolustaminen. (Blomstedt 

2003, 223.) Useat lähetekeskustelun puheenvuorot olivat sellaisia, että kansanedustajalla ei 

ollut asiaan juuri lisättävää. Saatettiin toistella useaan otteeseen samoja asioita. Kansan-

edustaja saattoi pitää puheenvuoron, koska niin kuuluu tehdä. Samalla lunastetaan ehkäpä 

äänestäjän odotukset siitä, että kansanedustaja ottaa aktiivisesti osaa parlamenttikeskuste-

luun. Esimerkiksi vihreiden ja kristillisdemokraattien puheenvuoroja oli todella vähän ja 

puheenvuorot pidettiin puoluepuheenvuoroina, missä ne ovat toisaalta merkittävässä ase-

massa. Hallituspuolue RKP ei ottanut osaa lainkaan lähetekeskusteluun. 

Modernisaatiokertomuksen mukaan yksilö ei enää määrittyisi sukupuolen kautta ja siten 

sosiaalinen järjestys perustuisi sukupuolettomuuteen (Julkunen 2010, 10). Tämä näkyi lä-

hetekeskustelun retoriikan painottumisena näennäiseen sukupuolineutraaliuteen. Vaikka 

sukupuolta ei keskusteluissa asetettukaan kyseenalaiseksi tai tarkastelun kohteeksi, näen 

sukupuolen kiinnostavana asiana. Feministisessä tutkimuksessa on tuotu edelleen näkyviin 

sukupuolittuneiden rajojen ja jakojen säilyminen niin yksityisessä kuin julkisessa elämässä 

(Julkunen 2010, 10). Tästä kertoo se, että sosiaalihuolto koskettaa edelleen suurimmalta 

osin naisia. Lähetekeskustelussa esimerkiksi valtaosa puheenvuoroista oli naisten esittämiä 

ja esimerkiksi sosiaalidemokraateista kaikki, jotka esittivät puheenvuoron lähetekeskuste-

lussa, olivat naisia. Jotta sosiaalihuoltolain uudistaminen olisi uskottavaa, tulee kiinnittää 

huomiota puheenvuoron esittäjään eli puhujan eetokseen (katso Chambers 2009, 335, 340). 

Naiskansanedustajien puheenvuorot kasvattivat asian uskottavuutta, sillä kuuluuhan sosiaa-

lihuolto heidän osaamisensa alaan. Lakiehdotus kosketti myös naisten elämänpiiriä, mihin 

teen seuraavaksi muutaman huomion. 

Naiset tulevat olemaan sosiaalihuoltolain uudistuksen voittajia ja häviäjiä. Naiset pitävät 

pääosin huolta lapsista ja vanhuksista, joten riittävien ennaltaehkäisevien palveluiden, ku-
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ten lapsiperheiden kotipalvelu, tulevat onnistuessaan helpottamaan naisten huolenpitotyötä 

ja ennen kaikkea arjessa jaksamista. Toisaalta, kuten tiedetään, sosiaalihuolto on naisval-

tainen ala. Kuntien lakisääteisten tehtävien lisääminen vaikuttaa olennaiselta osin naissosi-

aalityöntekijän, -ohjaajan ja –perhetyöntekijän tekemään työhön. Kunnilla on nykyisessä-

kin tilanteessa puutteita resursseista, kuten henkilöstöstä ja varoista, mikä ei voi olla nä-

kymättä käytännön työhön. Uusien tehtävien lisääminen, mikäli resurssit ovat riittämättö-

mät, paineistavat entisestään naisten kunnissa tekemää työtä. Tämä näkyy viime kädessä 

siinä, että työntekijät uupuvat. Toisaalta mikäli kuntapäättäjät ymmärtävät varata riittävästi 

resursseja ennaltaehkäisevään työhön, niin sosiaalialalla riittää töitä. Ja viime kädessä esi-

tyksen tavoite, eli inhimilliset ja taloudelliset säästöt, toteutuvat. 

Sosiaalihuoltolain valmistelu liittyi laajempaan kokonaisuuteen eli sosiaali- ja terveyden-

huollon sisältöä ja järjestämistä koskevaan kokonaisuuteen (HE 164/2014 vp, 10). Lähete-

keskustelussa viitattiinkin jo aiemmin uudistettuun terveydenhuoltolakiin ja sosiaalihuolto-

lain järjestämislakiin kytkemiseen. Uudistamistyö liittyy Suomen hyvinvointipolitiikan 

kytkeytymiseen Euroopan Unionin talous- ja sosiaalipolitiikkaan, missä korostetaan kilpai-

lukykyä. Uusliberalitistinen käänne ajoittuu noin 1980-luvun puoliväliin, jolloin vaikuttivat 

uudet kansainväliset puhetavat ja ideat, purettiin rahamarkkinoiden sääntelyä ja uudistettiin 

julkisen hallinnon toimintaperiaatteita ja rakenteita (Helne & Laatu 2007, 20). New Public 

Management–diskurssin keskeisiä ajatuksia, mitkä näkyivät lähetekeskustelussa, ovat te-

hokkuus ja kustannusten alentaminen (Helne & Laatu 2007, 11). 

Perinteisesti pohjoismaat, Suomi mukaan lukien, on nähty maina, joissa näkyy parhaiten 

sukupuolten tasa-arvo esimerkiksi politiikassa, koulutuksessa ja terveydessä. Pohjoismai-

nen malli on kuitenkin ollut uhattuna globalisaation kysymyksiin vastaamisen vuoksi. Eri-

tyisesti tämä on näkynyt hyvinvoinnin ulottuvuuksissa, kuten tasa-arvossa, universaalisuu-

dessa ja solidaarisuudessa. (Julkunen 2010, 10, 12–13.) Myös sosiaalihuoltolain uudistami-

sen taustalta voi nähdä vanhan työetiikan nuorisotakuun muodossa, jossa nuoren suuntana 

on joko koulutus tai työllistyminen. Myös sosiaalimenojen hillintä liittyy tähän kehityskul-

kuun. Toisaalta halutaan oppia lamasta ja nyt panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin, ku-

ten kotipalveluun ja vastata ikääntymisen tuomiin haasteisiin omaishoidon tukea kehittä-

mällä. Toisaalta pyritään pois hyvinvointivaltioriippuvuudesta, vetoamalla omaisten vas-

tuuseen hoivasta. (Julkunen 2007, 52; Helne & Laatu 2007, 10, 20.) Välttämättömyysreto-

riikkaan vetoaminen tekee asioista vaihtoehdottomia, mikä kaventaa poliittisen toiminnan 

edellytyksiä eli toisin tekemisen mahdollisuutta (katso Palonen 2015, 163). Toisaalta se on 
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vain yksi retorinen keino muiden joukossa, mutta se on syytä tunnistaa, jotta parlamentaa-

risessa keskustelussa ei unohdeta tosiasioiden merkitystä. 

Turjan (2007, 179) mukaan modernisoituminen on merkinnyt yhteiskunnan legalisoitumis-

ta ja rationalisoitumista, mikä on näkynyt eduskuntakeskustelussa karismaattisten puhujien 

määrän vähenemisenä. Aiemmin edustajat esittivät puheenvuoroissaan omia henkilökoh-

taisia kokemuksiaan, mutta sittemmin on alettu korostaa asiantuntijatiedon merkitystä. 

(Turja 2007, 179.) Tämä näkyy muun muassa siten, että sosiaalihuoltolain lähetekeskuste-

lun puheenvuorotkin oli valmisteltuja. Kun tarkastelee retorisuutta kaunopuheisuutena ja 

esiintymistaitona, valtaosa kansanedustajien puheenvuoroista näyttäytyi monotonisena. 

Äänenpainot ja -sävyt ovat merkittäviä seikkoja esiintymisessä, mikä lähetekeskustelussa-

kin esitetty puheenvuoro on. Tässä mielessä retorisesti onnistuneita puhujia olivat esimer-

kiksi peruspalveluministeri Huovinen, perussuomalaisten kansanedustaja Niikko ja sosiaa-

lidemokraattien kansanedustaja Salonen. Kaikki kolme käyttivät hyväkseen puheessaan 

äänenpainoja ja -sävyjä. Lisäksi Huovinen kohdisti puheenvuoronsa aikana katseensa ylei-

söön, kun esimerkiksi vetosi asettuvansa heikompien puolelle. Hänen puheenvuoronsa 

aikana esitettiin myös eniten välihuutoja. 

Lopuksi pohdin muutamia jatkotutkimuksen aiheita. Sosiaalihuoltolain lähetekeskustelun 

tarkastelu oli aika suppea kokonaisuus, joten mielenkiintoista olisi tarkastella koko uuden 

sosiaalihuoltolain lainsäätämisen prosessia eduskunnassa. Muuttuiko esityksen sisältö lähe-

tettäessä sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jossa sitä käsiteltiin yksityiskohtaisemmin? Oliko 

muutokset pieniä vai isoja? Toiseksi haluaisin tarkastella lain toimeenpanon jälkeistä ai-

kaa, mitä voisi lähestyä esimerkiksi tarkastelemalla sanomalehti- tai internetkeskustelua 

uuden sosiaalihuoltolain käytäntöön siirtymisestä. Lain tulo laajensi kuntien lakisääteisiä 

tehtäviä, sillä kuntien järjestettäväksi tuli lapsiperheiden välttämätön kotipalvelu, perhetyö 

sekä lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta. Kolmanneksi olisi aihetta tutkia 

käytännön työntekijöiden kokemuksia uuden sosiaalihuoltolain voimaantulosta ja sen vai-

kutuksista heidän, erityisesti naisten, työhön. 
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